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Förord
Det är angeläget att den lilla spillra av slåtterängar som ännu finns kvar for tsätter att hävdas. I dessa miljöer
finner vi många av våra mest älskade vår- och högsommarblomster. Som av ödets ironi måste de dock få
falla för lien, detta för att deras fortlevnad på sikt ska kunna garanteras. I dagens samhälle är det emeller tid
sällan bonden som kan bjuda på dessa tjänster. Mycket måste bygga på ideella, frivilliga insatser, ofta genom
föreningar och andra mer eller mindre informella sammanslutningar. I vår kommun borde det delvis kunna
ske genom ökade insatser av medlemmar i det stora antalet sommarstugeområden.
Författaren har dokumenterat de mångåriga slåtterarbeten, som bedrivits i Häverö-Östernäs fritidshusområde och i andra delar av Häverö socken, för att uppmuntra alla deltagare och locka nya krafter att ta
över och fortsätta.
Förhoppningen är att redogörelsen för arbetena och resultaten, inte minst bilderna på de många slåttermarksarterna, ska stimulera till liknande insatser på andra håll.

Magnus Bergström
Kommunekolog i Norrtälje kommun 1989-2011
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Ordförklaringar
Betesmark
En gräsmark som betas. Naturbetesmarken som avses
i denna text har aldrig kultiverats (se ängen).
Hävd
Marken slås (slåtter) eller betas.
Hävdgynnade arter
De arter som gynnas av att marken slås (slåtter) eller betas.
Hamlade träd
Traditionellt de träd från vilka man tog löv som vinterfoder
till djuren. Idag hamlas även träd av naturvårdsskäl.
Restaurering
Att återställa en igenvuxen äng eller betesmark genom att
röja bort en stor del av träden och buskarna så att ljuset
når ner till marken.

Fodermarker
Marker från vilka djuren får foder; som till exempel
ängar och betesmarker.
Kulturbärande landskapselement
Till exempel husgrunder och odlingsrösen som visar
hur lantbruket bedrevs förr.
Äng
En gräsmark som slagits årligen för att ge hö (slåttern)
och därefter som regel betats. Ängen har inte kultiverats;
det vill säga plöjts, gödslats eller såtts in med växter.

Ur Faktablad 2005:4, LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN
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Slåtterängar
Allmänt
Vad är en äng?

Begreppet äng, som är synonymt med slåtteräng, används för naturliga, ogödslade slåttermarker. Som regel
har de aldrig varit uppodlade, men det var inte ovanligt att mindre partier sattes under plogen och fick namn
som vret, linda eller svalåker. Skötseln skedde genom slåtter med skärande redskap som lie, numera i regel
med slåtterbalk. Markerna kan ha varierande utseende, är ofta mer eller mindre stenbundna och i viss mån
glest busk- eller trädbärande. Träden kan vara hamlade.
En illustration av vissa i sammanhanget använda begrepp ges i nedanstående bild.

En principbild över en ensädesgård vid ängsbrukets början. Inägan, dvs. marken innanför hägnet, består av ett enda
gärde med åker och äng. Åkern besås år från år. Kreaturen betar på utmarken. Ängsarealen är avgörande för hur
många djur som kan födas över vintern. Kreaturens gödsel används som näring på åkern, därav talesättet “äng är
åkers moder”. Slåttermarkerna består av såväl hårdvallsäng på fastare mark, som sidvalls- och våtmarksäng. I sidvallsängen, som ligger i sluttningen mot bäcken, tränger rörligt grundvatten fram i ytskiktet. Våtslåttermarkerna, som under
en stor del av året är översvämmade, finns vid sjöstranden och längs bäcken. Som komplement till ängshöet skördas
stora mängder löv på hamlade träd i hårdvallsängen samt på utmarken. Illustration: Nils Forshed ur Ängar, 1988.

Kärrpartier och mindre vattensamlingar kan också förekomma. Kulturinslag, såsom gamla husgrunder,
trä- och stenbyggnader, lador, källare, sten- och trägärdsgårdar och brunnar förhöjer värdet.
Slåttermaterialet bör i så hög grad som möjligt komma till användning, men tyvärr finns det i våra dagar
inte alltid någon i närheten som är intresserad av att ta hand om det näringsrika höet.
Efterbete är önskvärt, främst med tanke på betydelsen av boskapstramp, men sällan möjligt att få till stånd.

Historisk utveckling
”Äng är åkers moder” är ett gammalt talesätt. Foder från ängar, ängshö, bestämde i gamla dar hur många
kor man kunde hålla på gården över vintern. Detta i sin tur styrde åkerarealen, eftersom gödselmängden
var avgörande för hur mycket åkermark som med framgång kunde brukas.
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När ängsbruket, som en nödvändig förutsättning för husdjurshållningen startade är svårt att med säkerhet
sia om. Det skedde troligen redan vid den tidpunkt då befolkningen övergick från nomadiserande levnadssätt till bofasta förhållanden. Arealen äng ökade kontinuerligt under många århundraden, och nådde sitt
maximun under senare hälften av 1800-talet, då vi i Sverige hade ca 1,2 milj. ha ängsmark (naturlig slåttermark). Därefter har minskningen varit drastisk, och 1998 återstod endast en bråkdel – ca 2 400 ha eller
kring 2 ‰ (Hylander 1998). Som framgår av diagrammet har utvecklingen i Norrtälje kommun varit likartad.
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Förändringen av jordbruksmarkens areal i Norrtälje kommun 1866-2010. Efter omkring år 1960 är arealerna
slåtteräng och skogsbete så små att de knappt syns i diagrammet (M. Bergström 2010).

Jordeböcker och skifteskartor
Det allra tidigaste skedet i ängarnas historia är således både osäker och odokumenterad. Men i Sverige har vi
trots allt ett mycket värdefullt material, bl.a. i form av jordeböcker och gamla ägo- och skifteskartor, där man
kan studera utvecklingen. Redovisningen av förhållanden och förändringar har sammanställts och publicerats i en rad kulturhistoriska undersökningar.
För Norrtäljes del kan man finna de äldsta uppgifterna i 1630-talets jordeböcker och geometriska skifteskartor, fram till den värdefulla redovisning som skedde genom häradskartan kring sekelskiftet 1900. Häradskartan täcker alla delar av Norrtälje kommun och finns numera även tillgänglig på nätet.

Vallodlingen medför stora förändringar
Den abrupta nedgång av ängsarealen som ägde rum i början av 1900-talet hade sin orsak i att man övergick
till vallodling och började använda konstgödsel. Vinterfodret till djuren började allt mer att odlas på åkermark. Utvecklingen av den maskinella utrustningen inom jordbruket påskyndade också förändrade brukningsformer. Den manuella arbetsinsats som krävdes på ängarna blev allt för stor i förhållande till utbytet
av hö. De ängar som bäst lämpade sig som åkermark odlades upp, medan de mera stenbundna ”hårdvallsängarna” i stor utsträckning kom att brukas enbart som betesmark.
Den nedläggning av ängar som ägde rum från slutet av 1800-talet fortsatte i början av 1900-talet och i
mycket accelerande takt fram till andra världskrigets slut. I många trakter försvann nästan alla ängs- och
slåttermarker för gott och efter år 1980 redovisar statistiken ej de olika slagen av betesmark.  
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Nuvarande läge
Från 1905 till våra dagar har ängsarealen i Norrtälje kommun minskat från 10 545 ha till dagens ca 40 ha
och utgör nu således endast en liten spillra. De fåtaliga områden som slogs med lie eller slåtterbalk uppgick
i Stockholms län år 2007 till 43 st med en areal på ca 50 ha. Huvuddelen, ca 40 ha, var belägen i Norrtälje
kommun, fördelad på ett drygt 40-tal, mestadels ytterst små slåtterängar. Dessa kan inledas i tre, areal- och
antalsmässigt något olika kategorier (aktuella siffror):
Skärgårdsöar (exkl. Ängsö)
13,3 ha (16 områden, se Skoglund 2005, Pettersson 2007)
Ängsö nationalpark
11,2 ha (  3 områden)
Fastlandsdelen
22,4 ha (27 områden)
Tabellen nedan utgör en förteckning över de slåtterängar på fastlandsdelen i Norrtälje kommun som
hävdades under åren 2007-2010. Deras lägen framgår av kartorna på sidorna 4 och 77.
Sedan denna undersökning startade har ytterligare ett slåtterobjekt (Västernäs, J.-O. Björklund) tillkommit
i Häverö socken, men tyvärr inte hunnit inventeras och beskrivas i denna rapport.

Norrtälje kommun – slåtterängar, fastlandsdelen
Nr

Kartblad

Socken

Fastighet

Namn

12J4b

Häverö

Herräng 1:71

Häverö-Östernäs

Areal (ha)

RN 1

RN 2

667 0730

1659 980

(1,70)

1

Häverö

Långskärsbackarna

2

Häverö

Hamnvägen

0,24

6670 810

1659 820

3

Häverö

Strandängen*

0,61

6670 540

1659 380

4

Häverö

Östernäsbackarna

0,41

6670 540

1659 210

5

Häverö

Moängen

0,22

6670 480

1659 100

12J4c

Häverö

6

Häverö

Häverö Prästäng
Stor-, Prästeks-,
Strand- och Lillängen

6

Häverö

Sjöängen

NR

0,52

Häverö-Bergby

NR

(1,85)

12J3c

Häverö

Prästgården 1:1

0,22

H.-Bergby 5:3

NR

(3,28)

NR

2,76

6670 270

1660 960

6670 490

1660 700

7

Häverö

Bergbofjärden*

NR

1,50

6669 100

1662 650

8

Häverö

Sjölunds

NR

0,20

6668 950

1662 700

9

Häverö

Rikkärret

NR

0,15

6668 900

1663 550

10

12J2c

Häverö

Bergby 6:1

Södermarken

1,48

6663 160

1664 720

11

12J4b

Häverö

Herräng 1:331

6671 050

1659 720

12J4b

Häverö

Hensvik 3:1

Skyttudden
)
Skäret (*

0,43

12

0,75

6672 200

1656 200

13

12J4b

Häverö

Västernäs 1:43

Västernäs

1,35

6669 750

1655 680

14

12J0d

Väddö

Väddö-Hammarby

Djävulsviken*

0,80

6654 830

1667 850

15

12J0d

Väddö

Norra Sund 28:13

Storängen

2,20

6654 500

1668 970

16

12J0e

Väddö

Senneby 7:4

Maran

0,21

6653 480

1672 590

17

12J0d

Väddö

Väddö-Västernäs 2:4

Kista hav

1,13

6651 820

1669 210

18

11J9e

Söderby-Karl

Rörvik 6:50

Rörvik

0,35

6647 450

1673 100

19

11J9e

Roslags-Bro

Vitsjö 5:1

Kråkhättan

0,50

6646 550

1671 160

NR

NR

20

11I7h

Fasterna

Fasterna-Mjölsta 3:9

Carlberg

1,62

6635 700

1636 810

21

11J6a

Lohärad

Lohärads Råby

Södersjön

0,21

6634 600

1653 780

22

11J6c

Norrtälje

Tälje 2:193

Sunnbacken

NR

0,38

6630 580

1660 770

23

11J6c

Norrtälje

Tälje 2:193

Vigelsjö

NR

0,22

6630 650

1660 940

24

11J5g

Rådmansö

Riddersholm 1:8

Kapellskär

0,36

6626 600

1683 650

25

11J5g

Rådmansö

Riddersholm 1:7

Eknäset

NR

0,10

6626 350

1681 350

26

11I5j

Rimbo

Rimbo-Karby 1:29

Libbersmora

1,85

6629 70

1645 330

27

11I7h

Fasterna

Fasterna-Mjölsta 3:9

Västra Kornakärret

1,65

6636 130

1636 690

*   Helt eller nästan helt havsstrandäng             (*) Mindre del av havsstrandäng ingår

NR = Naturreservat
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Antals- och arealmässigt finns nästan exakt hälften av fastlandsdelens slåtterängar i Häverö socken.
Skärgårdsöarnas slåttermarker har inventerats och beskrivits i två tidigare projekt, redovisade i Naturvård
i Norrtälje kommun nr 25 (Skoglund 2005) och nr 32 (Pettersson 2007).

Aktörer och EU-stöd
Ängsslåtter är idag ingalunda del av någon produktiv verksamhet inom jordbruk eller djurhållning. Skötseln
av den lilla rest av ängar som finns kvar bedrivs numera enbart i naturvårdssyfte (se nedan). Avsikten är att
så långt som möjligt söka bevara vissa värdefulla objekt i det öppna odlingslandskapet, såväl ur kultursynpunkt men främst för att bibehålla och förstärka den biologiska mångfalden.
I Norrtälje kommun är de största slåtterarealerna, 11,2 ha, belägna inom Ängsö nationalpark, där länsstyrelsen  
bär ansvaret.
Inom naturreservaten uppgår arealen till ca 9 ha med länsstyrelsen som huvudansvarig.
På initiativ av Norrtälje kommun, som också svarar för skötseln, har flera slåtterängar restaurerats, t.ex.
Södermarken, Carlberg m.fl.
Den sista, men på sikt mest angelägna kategorin, utgörs av markägare, föreningar och privatpersoner som på
egen eller upplåten mark har engagerat sig för att genomföra egna naturvårdsinsatser med hjälp av slåtter.
Norrtälje Naturvårdsstiftelse bedriver slåtter i sju områden som totalt omfattar 2,9 ha.
Medel för skötseln av nationalparker och naturreservat tillförs Naturvårdsverket via Näringsdepartementets
(numera Landsbygdsdepartementets) budget. Övriga aktörer kan ansöka om EU:s miljöstöd för betesmarker
och slåtterängar, inklusive gårdsstöd, där reglerna reviderades fr.o.m. 2010. Dessa möjligheter utnyttjas för
ungefär hälften av ängsarealen. Ersättningen varierar beroende på områdenas naturvärde och kan för högkvalitativa marker med särskilda värden uppgå till ca 12 000 kronor per hektar.

Skötselmetoder
Slåtter ska enligt EU-bestämmelserna utföras med skärande verktyg, d.v.s. med lie eller motormanuell slåtterbalk. Lieslåtter är krävande och förutsätter i de flesta fall personer med uppväxt, erfarenhet och rötter i det
gamla bondesamhället. Det är inte lätt att lära sig ”konsten” som vuxen, men många prövar och lyckas.
De flesta slåtteraktiviteterna sker numera med hjälp av motordriven slåtterbalk. Även detta är ett påfrestande
arbete. I förhållande till de ofta små slåtterarealerna blir investeringen i ett sådant aggregat (10 000-20 000 kr)
också en stor kostnad. Alternativet att köpa in tjänsten börjar nu finnas.

Gunnar Hammar gör grovjobbet på
Moängen med sin slåtterbalk.
Juli 2007.
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Kerstin Olli-Öhman provar Ebbes räfsa
med det rumänska oket, tillverkat av ask,
och med skaft av svensk asp.
Augusti 2009.

Ebbe demonstrerar Stihls slåtteraggregat.
Redskapet kan också med fördel användas på plan gräsmark. Augusti 2009.

Under senare år har den tyska maskinfirman Stihl byggt om sin motordrivna häcksax genom att förse den
med ett långt skaft och en ställbar, 25 cm lång slåtterkniv. Aggregatet lämpar sig för ojämn och stenig mark
och för putsning efter slåtter med lie eller slåtterbalk.
Trimmer med snöre får enligt EU-bestämmelserna inte användas, eftersom mycket av materialet finfördelas,
så att det inte kan samlas upp utan bidrar till näringstillförsel genom förnabildning. I undantagsfall kan
trimmer få användas för att avlägsna grov ohävdsvegetation, t.ex. älggräs och besvärliga starrtuvor. I sådana
fall rekommenderas emellertid en skärande trekantsklinga som kan monteras på röjsåg.

Kvalitetsbedömningar
Ängs- och hagmarksinventeringar
Eftersom man under efterkrigstiden snart kunde märka att stora delar av odlingslandskapet i vårt land
kraftigt förändrades och många värdefulla ängs- och betesmarker höll på att växa igen, fick länsstyrelserna
i uppdrag att genomföra inventeringar för att identifiera särskilt värdefulla objekt och miljöer. Den första
Ängs- och hagmarksinventeringen genomfördes i huvudsak åren 1987-1992. För Stockholms län, och
specifikt för Norrtälje kommun, publicerade länsstyrelsen 1993 resultaten genom kartor och en mycket
omfattande och detaljerad beskrivning.
För att följa upp den fortsatta utvecklingen har Jordbruksverket och länsstyrelserna på regeringens uppdrag
åren 2002-2004 på nytt inventerat landets mest värdefulla ängs- och betesmarker. Metodiken hade då utvecklats och förbättrats, och arbetet liksom redovisningen skedde till största delen med datoriserad och digitaliserad teknik. Resultaten finns tillgängliga i databasen TUVA (ref.). Uppgifter i denna rapport om Norrtälje
kommuns slåtterängar har delvis hämtats från denna databas.

Signalarter och andra intressanta växter på ängarna
Som stöd för den senaste riksinventeringen upprättades en s.k signallista för värdefulla arter, som speciellt
skulle uppmärksammas och registreras i samband med fältarbetet (Bilaga 11 i Ängs- och betesmarksinventeringen 2002-2004). Den upptar i den ursprungliga versionen 70 arter och artgrupper (släkten), varav nio negativa.
Signalartslistan har utnyttjats vid växtinventeringen av slåtterängar i Häverö socken, men med vissa smärre
ändringar: Arter som inte förekommer inom Norrtälje kommun (backsippa och slåttergubbe) liksom arter
som inte ens finns inom landskapet Uppland (fjällskära, fjälltimotej, stormhatt, granspira och klockgentiana)
har uteslutits. Att denna reviderade lista (Tabell 1) trots detta omfattar ungefär lika många arter som den
ursprungliga signallistan beror på att vissa växtslag, såsom arunarter, fältgentiana, jungfrulin, nattvioler,
skallror, skräppor och frylen redovisas på art-, underarts- eller varietetsnivå.
Det kan vara lika viktigt att också notera negativa signalarter, vilkas spridning och etablering bör motarbetas.
Sådana arter på våra slåttermarker kan vara brännässla, hundkäx, skogsnäva, skräppearter, älggräs, örnbräken
samt veke- och knapptåg. De antyder ofta höga kvävehalter, begynnande igenväxning eller försumpning.
Örnbräken Pteridium aquilinum

bör avlägsnas så tidigt som möjligt
(inte först under hösten som på bilden)
då bladverket annars hinner producera
näring till rotsystemet. Plymerna kan bli
nästan heltäckande och hindrar då solljuset att nå ner till de mer lågväxande
arterna på marken.

Hundkäx (Hundloka)
Anthriscus sylvestris uppträder

främst på näringsrika, något
fuktiga partier, som enstaka eller
i spridda grupper på torrare delar.
slåtterängar I Häverö socken
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Midsommarblomster (Skogsnäva)
Geranium sylvaticum

uppskattas av många, men att den är en
ohävdsart visar sig tydligt på igenväxande
ängs- och åkermark, bl.a. i Norrland, där
den tillsammans med stormhatt, hundkäx,
smörblomma och älggräs utgör huvuddelen av högörtsvegetationen.

Brännässla
Urtica dioica

är tvåbyggare med han- och honblommor på skilda plantor (kloner).
Den är mycket starkt kvävegynnad
och älskar gödsel. Gödselupplag får
därför inte placeras på eller invid
slåtterängar.

Älggräs
Filipendula ulmaria

kan förefalla vacker i närbild, men är en
av de oönskade, negativa signalarterna.
Den ratas av korna och kan helt ta överhand på fuktiga, dåligt hävdade slåtteroch betesmarker.

Krusskräppa
Rumex crispus

föredrar fuktiga marker. I moget
tillstånd har hyllebladen små
knölar som innehåller nötter,
växtens frön.

Gårdsskräppa
Rumex longifolius

är mindre vanlig. Låt
inte skräpporna stå kvar
och mogna så att de
hinner sprida sina frön.
Skäret, september 2008.

För att ytterligare belysa artrikedomen har en förteckning upprättats över andra slåtterängsarter som är intressanta och värdefulla. Listan har cirkulerats till ett antal personer med god kunskap och erfarenhet av dessa växtsamhällen och resulterat i ett val av ytterligare 60 arter (Tabell 2), av vilka alla utom två förekommer på en eller
flera av slåtterängarna i Häverö socken. Detta visar att urvalet i viss mån anpassats till Uppland och de aktuella
ängarna.
Ett antal rödlistade slåtterängsarter finns med på listorna. Av dessa 12 är, enligt 2010 års rödlista, fem hotade:
Tidig och sen fältgentiana betraktas som starkt hotade; hartmansstarr, loppstarr och hällebräcka som sårbara.
I Tabell 1-2 anges artens rödlistekategori:
EN = Starkt hotad
(Endangered)
VU = Sårbar
(Vulnerable)             = Hotade (Threatened)
NT = Nära hotad
(Near Threatened)

}
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I floran på Häverö sockens slåtterängar ingår också ett antal orkidéer, alla fridlysta: Nattvioler, ängsnycklar,
tvåblad, Adam och Eva, brudsporre, grönkulla, Sankt Pers nycklar och flugblomster. Fler orkidéer kan
möjligen finnas. Skogsnycklar och skogsknipprot förekommer, men finns inte med på listorna eftersom de
saknar speciell slåtterängsanknytning. I Stockholms län är dessutom blåsippa fridlyst. Gullviva och liljekonvalj är partiellt fridlysta. Beteckningar i Tabell 1-2:
F = fridlyst:
Förbud att plocka, gräva upp eller skada växten eller att ta frön.
(F) = partiellt fridlyst: Förbud att gräva upp växten eller plocka den för försäljning.
Färgsättningen av artnamnet i bildtexterna har följande innebörd:
Gul färg
= positiv signalart
Röd färg = rödlistad art
Brun färg = negativ signalart
Blå färg
= fridlyst och partiellt fridlyst art
Grön färg = annan slåtterängsart
    (enbart i löpande text)
I beskrivningarna omnämns också ett fåtal arter som inte finns med på någon av de båda listorna (Tabell 1
och 2) och som inte heller tillhör kategorierna rödlistade eller fridlysta, men som kan vara av särskilt intresse
för någon viss slåttermark.
Alla de i Tabell 1-2 listade signal- och slåtterängsarterna presenteras på färgbild, fördelade på de olika slåttermarkerna. Detta innebär att några av de mest karaktäristiska arterna valts ut för respektive område, speciellt
den eller de signalarter som är unika för den aktuella slåtterängen. I förteckningen över artbilder på sid. 76
kan man finna hänvisning till den sida i rapporten, där växten är avbildad med färgfoto.

Svampar

”Slåtterängar och betesmarker har ett rikt växt- och djurliv. Det man först tänker på är kanske blommande
växter, gräs och fjärilar. Men ängar och hagmarker som sköts med slåtter eller bete kan också hysa artrik och
intressant svampflora” skriver Magnus Bergström i förordet till en inventering av Ängssvampar i Norrtälje
kommun, där Södermarken ingår som ett av de undersökta objekten (Krikorev 2007).
Någon systematisk inventering av svampar på de nu aktuella ängarna har författaren inte kunnat genomföra. Spridda observationer visar dock att flera arter av nopping (släktet Entoloma) och gul- till rödfärgade
vaxskivlingar (Hygrocybe) uppträder, av vilka flera kan vara rödlistade eller klassade som signalarter. Ett antal
tickor och musslingar påträffas också, växande på stubbar eller gamla rotsystem.
Det finns även ätliga svampar på ängarna:

Vårmusseron
Calocybe gambosa

en utmärkt matsvamp som växer
i stora ringar eller rader. Blir tyvärr
mycket tidigt maskstungen.
Östernäsbackarna, juni 2009.

Blodvaxskivling
Hygrocybe coccinea

ingår i en handfull mer eller mindre
röd- till orangefärgade vaxskivlingar.
Moängen, september 2009.

Gul vaxskivling
Hygrocybe chlorophana

är mindre allmän. Stockbänkskullen vid
Strandängen, augusti 2010.
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Syfte
Skötseln av slåtterängar kan sägas tjäna två likvärdiga syften, vilka i regel löper hand i hand:
- De rent landskapsmässiga och kulturbevarande insatser som brukarna bidrar med genom sina slåtterarbeten kan lokalt ha stor betydelse för bevarandet av odlingslandskapets utseende och kvalité. Även om
områdena i regel är små, öppnar de upp andningshål i ett annars ofta igenväxande landskap och röner stor
uppskattning från allmänheten.
- De gamla ängs- och betesmarkerna är utan jämförelse de allra artrikaste biotoperna med ett mycket högt
antal arter per ytenhet. En del av dessa arter är mycket livskraftiga och kan överleva längre eller kortare
perioder av igenväxning, medan många snabbt försvinner ur floran. Slåtterängarna bidrar i hög grad till
att bevara den biologiska mångfalden.
Frågor som berör ängars och naturbetesmarkers storlek, form och fördelning i landskapet och förbindelsekanaler dem emellan är viktiga och har undersökts och diskuterats under senare tid (Kiviniemi Birgersson
2006). Mekanismen för invandring av växter vid igenväxning, liksom förutsättningar för återställande av
tidigare ängsflora vid restaureringsarbeten är andra viktiga aspekter (Evasdotter 2011).
Till sist bör påpekas att ängar och betesmarker också har stor betydelse för faunan. Detta gäller främst insekter, blöt-, kräl- och groddjur, men även fåglar. Någon systematisk information om detta lämnas emellertid
inte i denna rapport; endast sporadiska observationer har redovisats i samband med de olika slåtterängarna.

Floraförändringar
Utifrån den inventering som kring sekelskiftet 2000 genomfördes som grund för landskapsfloran över
Uppland (Jonsell (red.) 2010) har en jämförelse kunnat göras med situationen för ungefär 60-80 år sedan
(Almquist 1929 och hans kartor på universitetsbiblioteket Carolina). För 451 arter finns uppgifter som kan
användas för att räkna fram procentuella förändringar mellan de båda inventeringarna under 1900-talet
(Maad m.fl. 2009).
Arterna är indelade i 16 grupper, representerande olika biotoper. Två av dessa är ’Torr- och friskängar’ och
’Fuktängar’. Ängsbegreppet används i Upplandsfloran emellertid i en något vidare bemärkelse än enbart
slåtteräng och inkluderar öppen ängs- och gräsmark, oavsett hävdstatus: slåtter, bete eller utebliven skötsel.
Igenväxande slåttermark, fuktig icke-slåttrad naturbetesmark och äldre, tidigare odlad åkermark kan ingå. De
redovisade förändringarna återspeglar därför inte med säkerhet hur situationen i detalj ser ut för slåtterängar
i mera strikt bemärkelse.
Arealen slåtteräng är numera så liten (ca 10 ha i Häverö socken, totalt ca 45 ha i Norrtälje kommun) att den
knappast kan tänkas påverka de genomsnittliga värdena. För slåtterängar i Norrtälje kommun, eller specifikt
för Häverö socken, finns inga äldre, tillräckligt detaljerade inventeringar, som kan läggas till grund för en
utvärdering av förändringar i artsammansättningen under motsvarande tidsperiod.
Av de i Upplandsfloran utvärderade 73 ’ängs’arterna (Tabell 3) har 66 % minskat, i en del fall mycket
drastiskt med tillbakagångar på >90 %, 8 % saknar statistiskt säkerställd förändring, medan 26 % har ökat.
På signal- och slåtterängslistorna för Häverö socken (Tabell 1-2) finns 25 arter som också är upptagna på
Upplandsflorans listor över ’ängar’ (Tabell 3, med gul markering). Av dessa tillhör 60 % arter som minskat,
12 % arter som varit närmast oförändrade, medan 28 % utgöres av arter som ökat.
Det måste uppfattas som positivt att den procentuella andelen (starkt) minskande arter är lägre på slåtterängarna i Häverö socken än på ängsmark i allmänhet i Uppland. Många av de starkast minskande arterna
på torr-, frisk- och fuktängar har påträffats vid inventeringen av Häverös slåttermarker. Andelen arter som
förblivit stabila är också större. Bland arter som gått tillbaka med ca 30 % eller mer har låsbräken, hårstarr,
korskovall, säfferot, majviva, sandviol och älväxing fortfarande kunnat återfinnas på en eller flera av ängarna,
medan loppstarr och spåtistel hittills inte påträffats.
Man vågar kanske, trots det begränsade materialet, dra slutsatsen att tillbakagången av arter på slåtterängarna
i Häverö socken och på ängar sensu stricto kan vara mindre än vad Upplandsflorans utvärdering av ängar
sensu lato visar. Detta understryker vikten av att fortsatt hävda och vårda kvarvarande slåtterängar för att
bevara deras artrikedom och därigenom bidra till att stoppa eller vända den negativa utvecklingen.

12

Ebbe Zachrisson

Tabell 3
Statistisk jämförelse över förändringar av ängarnas arter utifrån karteringen för Upplands flora 1991-2004
och Erik Almquists observationer, i huvudsak från 1910- till 1930-talen. För varje art visas den procentuiella
ökningen eller minskningen av antalet kartblad (5x5 km) eller kvadranter (2,5x2,5 km) där arten observerats.
Statistiskt säkerställda förändringsvärden anges med en, två eller tre asterisker. EN, VU, NT för rödlistade
arter enligt Gärdenfors (2010). Gul markering anger att arten finns med på slåtterängslistorna (Tabell 1-2).
Ur Maad m.fl. 2009.
Förändring (%)

Förändring (%)
Andel
kartblad

Andel
kvadranter

Andel
kartblad

Andel
kvadranter

TORR- OCH FRISKÄNGAR 
Alchemilla glomerulans

källdaggkåpa

    - 91 ***

    - 93 ***

Polygala comosa

toppjungfrulin (VU)

    - 49 ***

    - 58 ***

A. murbecklana

njurdaggkåpa

    - 78 ***

    - 84 ***

Potentilla tabernaemontani

småfingerört

    +  6

    +  1

A. plicata

trubbdaggkåpa (NT)

    - 60 ***

    - 72 ***

Pulsatilla vulgaris

backsippa (VU)

    - 19 *

    - 28 ***

A. wichurae

skårdaggkåpa

    - 77 ***

    - 84 ***   

Ranunculus polyanthemos

backsmörblomma

    -   5

    -   7

Androsace septentrionalis

grusviva

    - 19

    - 43 **

Rosa rubiginosa

äppelros

+ 100 *

   + 75 **

Artemisia campestris

fältmalört

    -   9

    - 26 ***

Scorzonera humilis

svinrot

    - 46 ***

    - 51 ***

Asperula tinctoria

färgmåra

    - 62 ***

    - 65 ***

Seseli libanotis

säfferot

    - 22 ***

    - 30 ***

Botrychium lunaria

låsbräken (NT)

    - 25 ***

    - 36 ***

Thalictrum simplex

backruta

    - 41 ***

    - 45 ***

B. multifidum

höstlåsbräken (NT)

    - 67 ***

    - 76 ***

Thlaspi caerulescens

backskärvfrö

   + 58 ***

+ 193 ***

Bromopsis erecta

raklosta

    - 79 ***

    - 84 ***

Thymus serpyllum

backtimjan

    -   3

    - 26 ***

Bromus hordeaceus

luddlosta

    -   4

         1

Trifolium campestre

jordklöver

    -   6

    - 19

Campanula glomerata

toppklocka

   + 38 ***

    + 37 ***

T. spadiceum

brunklöver

    - 58 ***

    - 68 ***

Carlina vulgaris

spåtistel

    - 43 ***

     - 54 ***

Veronica spicata

axveronika

    - 22

    - 24

Centaurea scabiosa

väddklint

     + 4

    + 12

Vicia lathyroides

vårvicker

    - 52

    - 54 *

Cerastium arvense

fältarv

   + 44 ***

    + 39 ***

Vincetoxicum hirundinaria

tulkört

    +  1

    -   0

C. glutinosum

klibbarv

    - 46 ***

     - 48 ***

Viola hirta

buskviol

    + 16 **

    + 23 ***

C. semidecandrum

vårarv

    -   1

     -   4

V. rupestris

sandviol

    -  63 ***

    -  70 ***

Crepsis praemorsa

klasefibbla (NT)

    - 19 ***

     - 25 ***

FUKTÄNGAR

Cynosurus cristatus

kamäxing

    - 17 ***

    -  11

Alchemilla glabra

glatt daggkåpa

    -   8 *

     -   3

Dactylorhiza latifolia

Adam och Eva

    -   5

    -    8

Blysmus compressus

plattsäv (NT)

    - 59 ***

     - 64 ***

Draba incana

grådraba

    - 79 ***

     - 75 ***

Carex capillaris

hårstarr

    - 66 ***

     - 67 ***

D. muralis

lunddraba

    -   5

     +  0

C. cespitosa

tuvstarr

    +  5

     +  7 *

Euphrasia micrantha

ljungögontröst (VU)

    - 98 ***

     - 98 ***

C. flacca

slankstarr

    +  2

     +14 ***

E. rostkoviana ssp. fennica

finnögontröst (EN)

    - 40

     - 46

C. pulicaris

loppstarr (VU)

    - 38 ***

     - 40 ***

Fragaria viridis

backsmultron

    -   0

     -   2

C. vulpina

rävstarr

    - 17

     - 30 **

Gagea pratensis

ängsvårlök

    +  0

     -   9

Catabrosa aquatica

källgräs (VU)

    - 82 ***

     - 84 ***

Geranium molle

mjuknäva

    +10

     +  5

Equisetum pratense

ängsfräken

    +  4

     +14 ***

G. pratense

ängsnäva

    - 34 **

     - 39 ***

E. variegatum

smalfräken

+ 119 **

     +97 **

G. sanguineum

blodnäva

    -   3

     +  3

Fritillaria meleagris

kungsängslilja

    -   7

     - 24 *

Helianthemum nummularium

solvända

    -   9 *

     - 19 ***

Herminium monorchis

honungsblomster (VU)

    - 96 ***

     - 97 ***

Inula salicina

krissla

    +  5

    + 31 ***

Hierochloë odorata

strandmyskgräs

    +17 **

     +40 ***

Knautia arvensis

åkervädd

    +13 ***

    + 35 ***

Molinia caerulea

blåtåtel

    +14 **

     +22 ***

Melampyrum cristatum

korskovall (NT)

    - 30 ***

     - 32 ***

Montia fontana ssp. fontana

källört

    - 40 ***

     - 37 ***

Myosotis ramosissima

backförgätmigej

    +20 ***

     +38 ***

Polygala amarella

rosettjungfrulin

    -   3

     +19 ***

Ononis spinosa ssp. arvensis

stallört

    - 52 ***

     - 61 ***

Primula farinosa

majviva

    - 53 ***

     - 57 ***

Orchis mascula

Sankt Pers nycklar

   + 86 **

   +105 ***

Sesleria uliginosa

älväxing

    - 30 ***

     - 29 ***

Phleum phleoides

flentimotej

    - 18 ***

     - 31 ***

Viola persicifolia

strandviol (NT)

    - 49 ***

     - 58 ***
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Häverö-Östernäs-OMRÅDET
Bakgrundshistoria
Slåtterängarna vid Häverö-Östernäs är belägna inom ett av våra äldsta gruvområden med en gruvdrift, som
kan spåras tillbaka ända till 1500-talet. Hela området, inklusive de delar där dagens slåttermarker är belägna,
har varit spelplan för många olika aktiviteter ingående i en bruksmiljö, där järnmalmsbrytning och järnframställning varit den dominerande verksamheten.
På bruket bedrevs även jordbruk med ett stort antal mjölkkor och ungdjur för att förse de anställda med mjölk
och andra förnödenheter. Antalet hästar var också stort, medan får aldrig omnämns. Djurhållningen krävde
vinterfoder, som hämtades från en uppsplittrad åkerareal. De olika åkrarna var periodvis inhägnade eftersom
säd och potatis odlades, medan omgivande marker betades. Betestrycket var förmodligen ganska stort.
Ända fram till 1952, då den siste arrendatorn slutade och djurhållningen upphörde, hölls betesbackar och
strandängar öppna med hjälp av nötkreatur och hästar. Även skogen betades. Stora områden var nästan
helt öppna (se flygbild från 1941 i ekonomiska kartan 1941), endast med enstaka fristående träd, främst de
spridda, fortfarande bevarade spärrgreniga ekarna. Dessa är bl.a. anledningen till att Häradsudden 1996
urskildes som nyckelbiotop.
Då betet upphörde och man inte längre brukade åkrarna, underhöll man inte heller gränsdikena. Markerna
försurades, och åkrarna invaderades av högörter och sly, strandängarna av vass. Främst under 1950-talet
granplanterades nästan alla de små åkertegarna; den tidigare betade skogen tätnade; buskar och sly vandrade
in på betesbackarna; strändernas vassbälten ökade i omfång samtidigt som strandskogen tog för sig.
Denna utveckling fortsatte inom de obebyggda delarna av det byggnadsplanerade fritidshusområdet, de
s.k. grönområdena, även efter 1970, då tomterna började säljas och bebyggas (se flygbild från 1975 i
kartan på sid. 80).

2
3

4
5

Slåtterängarna vid Häverö-Östernäs med röda gränser:
1 Långskärsbackarna. 2 Hamnvägen. 3 Strandängen. 4 Östernäsbackarna. 5 Moängen.
GSD-Fastighetskartan. 1:10.000. ©Lantmäteriet.
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1

Häradskartan
Kartblad Singö, 1905.
Brunt – åker
Grönt – äng
Streckat – sankmark
Ringar – lövträd
Kryss – barrträd
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Ekonomiska kartan
1953 med flygfotobild från1941.
Röda gränser för
slåtterområdena
har adderats.
Skala 1:10.000.
©Lantmäteriet.

Blockkarta
för skiftesredovisning
med flygbild
från 2008.
Slåtterängarna vid
Häverö-Östernäs
med gränser i rött.
Skala 1:10.000.
©Lantmäteriet.
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Restaureringsinsatser
Vid mitten av 1990-talet började ett antal av tomtägarna, den s.k. naturvårdsgruppen, att intressera sig
för denna mosaik av vegetations- och naturtyper och dess olikartade biotoper. Man valde ut och började
successivt restaurera och vårda några av de mest värdefulla områdena. Viktigast härvidlag var de fem
nuvarande slåttermarkerna för vilka de tidigare betesaktiviteterna haft avgörande betydelse. Markägaren
lämnade år 2005 upplåtelse till författaren för slåtter på dessa områden.
En ingående och rikt illustrerad redogörelse för Häverö-Östernäs-området har publicerats i Naturvård i
Norrtälje kommun nr 23 (Zachrisson 2004).
De röjnings- och restaureringsarbeten, som påbörjades under 1990-talet, slutfördes för samtliga slåtterom-råden vid Häverö-Östernäs kring 2003-2004. Det första åtagandet för EU:s miljöstöd tecknades för
åren 2005-2009. Löpande aktiviteter liksom de senaste årens skötsel av Långskärsbackarna, Hamnvägen,
Strandängen, Östernäsbackarna och Moängen redovisas i de följande avsnitten.

Slåtterängarnas artsammansättning
Av de på den till Norrtälje kommun anpassade signalartslistan (Tabell 1), som upptar 70 arter finns sammanlagt 37 arter representerade på de fem slåtterområdena vid Häverö-Östernäs. Förteckning över andra, ur
slåtter- och betesmarksaspekt intressanta arter redovisas i Tabell 2.
Alla förekommande signalarter presenteras på färgbild, fördelade på de olika slåtterängarna. Detta innebär
att några av de mest karaktäristiska arterna valts ut för respektive område, speciellt den eller de signalarter
som är unika för den aktuella slåtterängen.

Åtagandeplan för slåtterängar 2008-2013
Det nu löpande avtalet med länsstyrelsen i Stockholms län avseende Miljöstöd för slåtterängar med särskilda
värden är tecknat av författaren, för att med hjälp av föreningsmedlemmar svara för skötseln. Det sträcker
sig efter förlängning fram t.o.m. år 2013. I beskrivningen och bestämmelserna i åtagandeplanen för de fem
områdena vid Häverö-Östernäs anges vissa generella villkor för all mark i åtagandet.
Villkor för all mark i ditt åtagande
På de marker som omfattas av ditt åtagande får du inte
1. sprida kemiska växtskyddsmedel,
2. gödsla,
3. konstbevattna,
5. ta täkt av sten eller jord,
6. utföra andra åtgärder som kan skada natur och kulturmiljövärden.
Länsstyrelsen får medge undantag för förbud enligt punkterna 2-5 om det gynnar natur- och kulturvärden.

Slåtterängar med särskilda värden
Du ska slå av vegetationen och föra bort skörden från dina slåtterängar varje år. Vissna gräs, örter och
liknande (förna) får inte ansamlas på marken från år till år. För slåtter är endast klippande eller skärande
redskap tillåtna. Du ska slå ängen på eftersommaren (tidigast efter midsommar). Vid behov ska ängen
städas på våren, vilket innebär att du ska räfsa ihop och ta bort nedfallna kvistar, löv och annat växtmaterial som kan störa slåttern och kväva markvegetationen. Det får inte finnas någon igenväxning på
dina slåtterängar då du går in i åtagandet och du ska hålla bort träd och buskar av igenväxningskaraktär
under hela åtagandeperioden.
Lieslåtter
Du ska varje år slå slåtterängen med lie, motormanuell minislåtterbalk eller någon annan manuell
metod som länsstyrelsen tillåter. Länsstyrelsen har fastställt areal och eventuella extra villkor.
Lövtäkt
Du ska hamla dina lövtäktsträd minst en gång under åtagandeperioden eller med det intervall som länsstyrelsen har beslutat. Länsstyrelsen har fastställt vilka träd som omfattas av insatsen och ev. extra villkor.
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För de fem områdena vid Häverö-Östernäs anges dessutom särskilda, gemensamma villkor, som har likalydande formulering för de fem olika slåtterängarna:
Särskilda skötselvillkor
När på året bete eller slåtter ska ske
Slåttern ska ske varje år senast 31 augusti. Traditionellt har slåttern börjat i mitten av juli och hållit på
en bit in i augusti. Tidigblommande växter som är anpassade till slåtter har då hunnit fröa av sig. Det
avslagna gräset bör ligga kvar minst tre dagar innan det tas bort, så att även andra arter hinner fröa av
sig. Om änget slås för sent kan några enstaka konkurrensstarka arter breda ut sig vilket gör att ängens
artrikedom minskar. Du får slå av sammanhängande områden med ohävdsarter, till exempel nässlor
och älgört, under hela säsongen. Då kan du till exempel använda röjsnöre.

Lieslåtter
Marken ska slås med lie eller motormanuella klippande redskap till exempel minislåtterbalk för att
ängens slåtterhävdade värden ska bevaras. Slåtter ska ske varje år och skörden ska tas bort från skiftet.
Lövtäkt
Hamling ska ske minst en gång under åtagandeperioden. Vid kontinuerlig hamling kapas grenar som
kommit efter den senaste hamlingen och då ovanför det tidigare hamlingsstället. Traditionellt utförs
hamling under augusti eller september månad.

Därutöver har speciella synpunkter och motiv angetts för varje enskilt område. Sådan information återfinns
i den följande beskrivningen för vardera av de fem olika slåtterängarna med text på gul platta.

Foto:
U-B Berglund

Att hävda markerna ingår i EU:s program för att bevara den biologiska mångfalden. Ekonomiskt stöd kan
ges som grundersättning för bevarande av betesmarker och slåtterängar; tilläggsersättning utgår för lieslåtter
på ängar med höga biologiska eller kulturhistoriska värden; hamlade träd (lövtäkt) ger ett särskilt bidrag.
slåtterängar I Häverö socken
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Långskärsbackarna
Areal
Fastighet
Markägare
Brukare

0,21 ha
Herräng 1:71
Fastighets AB Saltsjön
Ebbe Zachrisson

EU-avtal
Giltighet
Blocknr
Ordnr

Kundnr AB 3848
T.o.m. år 2013
6670-659-7398
6

Inledning
0

100

200    300 m

Som framgår av den gemensamma kartan (sid. 14) är Långskärsbackarna
det östligaste av Häverö-Östernäs fem slåtterområden. Det ligger norr om
vägen ute vid Långkärshamnen, mellan båtupplagsplatsen och piren.

Långskärsbackarna efter slåtter. Hösten 2007.

Den hällrika backen är speciellt
uppmärksammad för sina vackra
bestånd av Adam och Eva. Överst
på kullen står ett vippbänksbord för
slåtterfolk och besökare, med utsikt
över inloppet till Rotholmaviken. På
andra sidan sundet ligger Häverö
Prästäng. Sommartid kan man
ibland se de brunvita betesdjuren
svalka sig på uddarnas
stränder.
Imponerande ’rabatt’ av Adam och Eva.
Maj 2007.
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Tidigare markanvändning
En serie kartor på sid. 15 illustrerar områdets förändringar under den senaste hundraårsperioden.
I den första åtgärdsplanen (2005) kommenterar Måns Svensson, länsstyrelsen i Stockholms län, några
äldre kartframställningar över Långskärsbackarna:
”På den s.k. konceptkartan för häradskartan (cirka 1900) är området antingen öppet eller bevuxet med
lövskog. Troligen användes det som betesmark.”
I flygbilden från 1941 (i ekonomiska kartan 1953) förefaller området fortfarande vara relativt öppet.
Markerna betades vid denna tid med djur från bruket.
Flygbilden från 1975 (i ekonomiska kartan 1977, se sid. 80) tyder på viss igenväxning , främst i norr och
öster, en naturlig följd av att betet upphörde 1952. De torraste partierna lyser dock alltjämt öppna. Efter
omvandlingen till fritidshusområde och fram till slutet av 1990-talet försiggick inga speciella aktiviteter
i det blivande slåtterängsområdet. Någon skänkte kanske en hjälpande hand till Adam och Eva.
Blockkartan med flygbild från 2008 visar det nu aktuella läget.
Restaureringsperioden 2001-2007
Planerna för slåttermarken började utformas hösten 2000. Den viktigaste röjningen under restaureringsfasen ägde rum sommaren 2001, medan områdets östra del inkluderades i slåttermarken först 2003, sedan
huvuddelen av träd och buskar avlägsnats och riset bränts. För ökat ljusinsläpp genomfördes en sista
trädfällning vid gränsen i nordost så sent som hösten 2007. På mindre partier med öppen jord skedde då
en insåning med ”hösmul” från Rotholma.
Fortlöpande har fagning och slåtter årligen utförts. Artsammansättning och markbeskaffenhet har påtagligt
förbättrats. Fagningen måste ske tidigt med tanke på Adam och Eva. Stubbar och uppstickande stenar har
successivt avlägsnats. Ett försök sommaren 2010 att använda slåtterbalk föll väl ut, men för steniga partier
är det fortfarande lie och Stihls slåtteraggregat som gäller.
Artsammansättning
23 positiva arter, upptagna på signallistan, finns representerade på Långskärsbackarna. Av dessa är sju
avbildade på färgfoto. Negativa signalarter saknas eller är så fåtaliga att de lätt kan hanteras genom handplockning. Problem är närmast att vissa positiva arter som krissla, men även liljekonvalj, fläckvis har tendens
att bilda monokulturer, som kan slå ut andra intressanta slåttermarksväxter.

Sluttningen från sittbänksbordet ner till vägen uppvisar
en torrängsflora av s.k. stäppkaraktär. På bilden är det
främst backklöver, blodnäva
och solvända som dominerar.
Juni 2008.
Foto: Päivi Wallin
slåtterängar I Häverö socken
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Den rödlistade och fridlysta hällebräckan uppmärksammades 2007 i ett par exemplar invid en häll på områdets högsta del. 2009 var ett gott år med 184 exemplar i knopp och blom.
Fridlysta arter är blåsippa samt orkidéerna ängsnattviol, grönvit nattviol, tvåblad, brudsporre och Adam och
Eva, den senare med i genomsnitt 950 blommande exemplar under senare år. Brudsporren visar sig däremot
endast med ett fåtal blomstänglar. Partiellt fridlysta är gullviva och liljekonvalj.
Sydsluttningen av områdets mellersta del är en typisk torrbacke med en flora som brukar betecknas som
stäppartad. Den hyser arter som solvända, backklöver, darrgräs, kattfot, brudbröd, svartkämpar, småfingerört,
vårstarr, harklöver och ängshavre. Intressantast är dock säfferoten (Seseli libanotis), årligen med ett 10-tal, upp
till meterhöga plantor med vackra, vita flocksamlingar. Den är tvåårig, första året endast med bladrosetter,
vilka samlar näring och förbereder följande års blomning. År 2009 fanns 19 blomstänglar.

Brudsporre
Gymnadenia
conopsea

är en av våra
mest exklusiva
orkidéer. Strax
efter midsommar brukar man
kunna finna
några exemplar
i den västligaste
delen av Långskärsbackarna.

Slåtterfibbla Hypochoeris maculata

är en av de många arter där namnet
antyder att det kan vara dags att ta
fram lien. Rosettbladen är tryckta mot
marken och klarar därigenom bete och
slåtter.

Solvända Helianthus nummularium
har en relativt lång blomningstid.
Blommorna sluter sig under natten,
men slår ut och vrider sig under dagen
i takt med solen, därav namnet.
20

Ebbe Zachrisson

Darrgräs Briza media

är ett av de få gräs som många känner igen.
Ofta hamnar några strån i blomsterbuketten.

Kattfot Antennaria dioica

är tvåbyggare, men att honplantorna har röda eller skära
blommor, hanplantorna vita, stämmer inte. *

Kattfot Antennaria dioica

De ulliga fröställningarna och bladrosetterna är typiska för kattfot.
* Kattfot har av Svenska Botaniska Föreningen
utsetts till Årets växt 2012.
Rapportera gärna till Artportalen.
Se Svensk Bot. Tidskr. 106: 64.

Knägräs Danthonia decumbens

finner man som glesa tuvor med spretande strån,
ofta på hällrik mark.

slåtterängar I Häverö socken

21

Backklöver
Trifolium montanum

har sydostlig utbredning
i Sverige. Den växer ofta
på torrbackar och ingår
i den s.k. ”stäppartade”
floran.

Ängsskallra Rhinanthus minor

kom in genom insådd med hösmul från Rotholma
och härstammar således troligen från Häverö
Prästäng. Även den traditionelle bonden kunde ibland
så in hösmul från någon lada där särskilt gott hö
förvarades.

Säfferot
Seseli libanotis

är värdväxt för flera rödlistade arter av plattmal
och för makaonfjärilens
larver. Ofta ser man den
orange/svart-randiga
strimlusen (en skinnbagge), som vissa
dagar och tider kan
finnas i stort antal.

Av andra värdefulla slåtterängsarter förekommer 33 st på Långskärsbackarna, varav två är avbildade (ovan t.h.).
Nuvarande skötsel
Generella och särskilda skötselåtgärder för Häverö-Östernäs slåtterängar har redovisats i tidigare avsnitt
och gäller således även för Långskärsbackarna. I åtgärdsplan för 2008-2013 skriver länsstyrelsen vidare
beträffande Långskärsbackarna:
Motiv
Marken är kvalificerad till ersättning för särskilda värden eftersom den innehåller vegetationstyper och
växtarter som visar på långvarig hävd genom slåtter. Här växer ett 20-tal signalarter, bland annat brudbröd, krissla, prästkrage, rikligt med Adam och Eva, tulkört, solvända, gulmåra, rosettjungfrulin, vildlin,
kattfot, brudsporre, blåsuga och knägräs. En mindre del i nordost är nyligen röjd och fläckar med bar
jord finns. Marken är artrik och grässvål kommer att etableras. Det finns enstaka träd men marken är i
stort sett helt öppen. Den avgränsas i söder av vägen ner till hamnen och i övrigt av skog.
22
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Hamnvägen
Areal
Fastighet
Markägare
Brukare

0,24 ha
Herräng 1:71
Fastighets AB Saltsjön
Ebbe Zachrisson

EU-avtal
Giltighet
Blocknr
Ordnr

Kundnr AB 3848
T.o.m. år 2013
6670-659-8182
106

Inledning
På norra sidan av Hamnvägen, strax väster om båtupplagsplatsen (se kartor,
sid. 14-15), finns ett hällrikt, öppet stråk, en av våra vackraste backar med
Adam och Eva. Området benämns Hamnvägen och hävdas som slåtteräng.

Nordvästra delen av slåtterområdet sedan den
årliga skötseln avslutats. Hösten 2006.

Sex månader senare blommar Adam och Eva. Andelen gulvita blommor är ovanligt hög på Hamnvägen. Foto: Päivi Wallin
slåtterängar I Häverö socken
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Tidigare markanvändning
Utvecklingen i stort har kortfattat beskrivits i det inledande kapitlet om Häverö-Östernäs-områdets historia.
Det är ofrånkomligt att tidigare markanvändning under århundraden påverkat även detta områdes karaktär
och utseende.
På häradskartan ca 1900 framträder inga speciella, identifierbara drag. Området är betecknat som löv- till
blandskog med ett mindre kärrparti, som dock tycks ligga söder om området och den nuvarande vägen.
Flygbilden från 1941 visar att huvuddelen av backarna fortfarande var öppna, säkerligen beroende på den
torra, hällrika marken i kombination med det då pågående betet.
Vid utbyggnaden av fritidshusområdet enligt exploateringsavtalet från 1967 kom området att bli liggande
på backen mellan tomt 73 (fastigheten 1:161) och den nybyggda Hamnvägen i söder.
I flygbilden från 1975 (ekonomiska kartan 1977) är ängen fortfarande öppen, men mindre skogspartier
vid östkanten och i sydvästhörnan har senare avverkats eller röjts.
Den aktuella situationen framgår av Jordbruksverkets blockkarta med flygbild från 2008 (sid. 15).
Restaurering 2001-2004
Den nuvarande slåttermarken vid Hamnvägen slyröjdes och gallrades hösten 2001 och vintern 2002. Gran
och asp avlägsnades, medan livskraftiga enbuskar och några unga tallar, ekar och askar sparades. Under de
följande åren har ytterligare ett par skuggande tallar tagits ner. Stubbar och uppstickande mindre stenar har
successivt avlägsnats, men markstrukturen tillåter fortfarande slåtterbalk endast i begränsad omfattning.
Annars måste i huvudsak lie i kombination med Stihls slåtteraggregat användas.
Återkommande fagning och lieslåtter har efterhand trimmat marken till den fina kvalité som området för
närvarande uppvisar. Skötseln har i hög grad styrts av Adam och Eva, vilket lett till att den årliga fagningen
i regel genomförts mycket tidigt. De unga orkidéskotten kan annars komma att skadas eftersom de börjar
sträcka på sig så snart tjälen går ur marken. Slåttern däremot förläggs till en tidpunkt då fröstänglarna hunnit
mogna och spridit sina tusentals små frön med vinden. Vid behov kan också fröaxen av Adam och Eva
samlas ihop vid höbärgningen och hängas upp i knippen. Detta förstärker fröspridningen eftersom en del
frön fortfarande kan finnas kvar i de torra stänglarna.
Vid besiktningen för EU-bidraget 2005 konstaterade länsstyrelsen följande:  
”Slåtterängen är i liten grad påverkad av produktionshöjande åtgärder som t.ex. gödsling. Den har naturlig
vegetation med hävdgynnade arter. I ängen fanns vid besöket ingen igenväxning.”
Artsammansättning
Av områdets 25 positiva signalarter finns sex avbildade som representanter för denna slåttermark. Negativa
signalarter är få, och de exemplar som visar sig kan avlägsnas genom handplockning. Mera besvärande är
piprör och backskafting. De bör avlägsnas genom selektiv slåtter eller med hacka, vilket kan ske när som
helst under växtsäsongen. I synnerhet backskafting har annars en tendens att bilda fläckar med monokultur,
där andra arter trängs tillbaka eller slås ut.
Av andra intressanta slåttermarksarter förekommer 35 st på Hamnvägen.
Den rödlistade och fridlysta hällebräckan uppmärksammades 2005 i ett fåtal exemplar, hade 2007 ökat till
264 och år 2009 tiofaldigats till 2800 blommande exemplar. Den växer i tunt jordtäcke på och kring plana
hällar i centrala delen av området.
Bland de fridlysta orkidéerna påträffas Adam och Eva i stor mängd, under de tre senaste åren med i medeltal
970 blommande exemplar. Andelen gulvita blommor är förhållandevis stor. Dessutom finns både ängsnattviol och grönvit nattviol, samt ett fåtal exemplar av brudsporre och tvåblad. Blåsippa, liksom partiellt fridlyst
gullviva och liljekonvalj, förekommer också.
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Rosettjungfrulin Polygala amarella  
Vanligt jungfrulin Polygala vulgaris ssp. vulgaris  

Det latinska släktnamnet betyder ”mycket mjölk”.
Jungfrulin ansågs kunna öka mjölkproduktionen hos
betesdjuren, därigenom även hos ammande mödrar.
Trivs på kalkrik mark och är slåtter- och betesgynnat.

Klasefibbla Crepis praemorsa

är högväxt och där den dyker upp, i regel som
en liten grupp, fångar den lätt blicken.

är i hög grad kalkälskande och en karaktärsart för nordöstra
Upplands kustsocknar. Det har mindre och något mer lilafärgade
blommor än det vanliga jungfrulinet.

Nattviol Platanthera bifolia

på goda slåttermarker är ofta ängsnattviol ssp.bifolia,
men på de beskrivna ängarna kan man också möta
skogsnattsviol ssp. latiflora och den snarlika arten
grönvit nattviol Platanthera chlorantha.
slåtterängar I Häverö socken
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Rödkämpar Plantago media

Harmynta Satureja acinos

Blåsuga Ajuga pyramidalis

Knölsmörblomma
Ranunculus bulbosus

får sin färg främst genom de röda ståndarsträngarna. De mot
marken tryckta bladrosetterna skyddar den vid slåtter och bete.

växer helst på ogödslade, kvävefattiga, öppna gräsmarker.
De kotteliknande, lilafärgade plantorna har små, violettblå blommor,
som ej når ut mellan stödbladen.

är tämligen allmän, dm-hög men lätt att
förbise.

är lågväxt och mjukhårig med intensivt
gula, fettglänsande blommor.

Backsmultron
Fragaria viridis

har något större blommor
än vanligt smultron. Mittfliken på varje småblad
är mindre än de övriga
tänderna. Foderbladen
sitter tilltryckta kring
smultronet, som därigenom
blir svårare att lossa.
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Vårarv Cerastium semidecandrum

en av de mindre torrbacksväxterna. Trots det uppmärksammas den ibland, eftersom den är en av
vårens primörer.

Backförgätmigej Myosotis ramosissima

kan nästan helt täcka tunna jordpartier och
myrhögar på ängarnas torrare delar under våren.

Mjuknäva Geranium molle
växer i tunt jordtäcke på eller invid hällar.

Sammetsdaggkåpa Alchemilla glaucescens,

en av tiotalet småarter i regionen är en indikator
på välhävdade slåtter- och betesmarker. De glest
tandade bladen och den kraftiga hårigheten är goda
kännetecken. På bilden är den överblommad.

Krissla Inula salicina

är vanlig i nordöstra Upplands kalkrika kustsocknar och uppträder i små
grupper eller större bestånd på slåttermarkerna i Häverö socken. Krisslan
är värdväxt för flera sällsynta arter av stjälkvecklare, mott och mal, främst
på Öland och Gotland. De lever av bladverket och bör eftersökas även hos
oss i Uppland. Här är det fjärilarna som lockar barnbarnen Julia och Ivar.

Nuvarande skötsel
Generella och särskilda skötselvillkor har redovisats i det gemensamma avsnittet om Häverö-Östernäs
slåtterängar, och gäller således även för Hamnvägen. I åtagandeplan för 2008-2013 skriver länsstyrelsen
vidare beträffande Hamnvägen:
Motiv
Marken är kvalificerad till ersättning för särskilda värden eftersom den innehåller vegetationstyper
och arter som visar på långvarig hävd genom slåtter. Här växer mer än 20 signalarter bl.a. prästkrage,
brudbröd, backnejlika, bockrot, jungfrulin, nattviol, rödkämpar, kattfot, vildlin, brudsporre, blåsuga,
knä- och darrgräs samt solvända. Vid hällkanterna finns flera bestånd av den rödlistade arten hällebräcka. En mindre del i väster är nyligen röjd så det finns fläckar med bar jord. Marken är artrik och
en ordentlig grässvål kommer etableras. Ersättning utgår för fortsatt hamling av sammanlagt ett träd.

slåtterängar I Häverö socken
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Strandängen
Areal

0,49 ha havsstrandäng
0,12 ha slåtteräng
Fastighet
Herräng 1:71
Markägare Fastighets AB Saltsjön
Brukare
Ebbe Zachrisson

EU-avtal
Giltighet
Blocknr
Ordnr

Kundnr AB 3848
T.o.m. år 2012
6670-659-6938
8

Inledning
Strandängen är en gammal havsstrandäng, belägen i den inre delen av
Näsviken, en grund brackvattenvik, där landhöjningen på relativt kort tid

När restaureringen började vid sekelskiftet stod vassen hög, men med hjälp av lie, räfsa och entusiastiska medlemmar kunde ängen
ansas bit för bit. Den närmaste delen ingår inte i slåttermarken. Bilden är tagen våren 2009.

De flesta vintrar stiger vattnet någon gång
mycket kraftigt i samband med en längre
lågtrycksperiod. Vid månadsskiftet februarimars 2008 dränktes ängen helt och täcktes
av is, då vattnet sedan frös. Jämför med
bilden på sid. 30.
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fått märkbara effekter. Författaren har under de senaste 35 åren kunnat bevittna hur strandlinjen förskjutits
mer än hundra meter längre österut. Området består biotopmässigt av två olika delar:
1. Som ett särskilt delområde, endast 0,12 ha stort, har terrängen kring stigen från Gruvvägen ner till
Strandängen utskilts.
Stråket, som efterhand successivt breddats och befriats från det mesta av träd och buskar, uppvisar
i sin övre del bestånd av Adam och Eva, och denna orkidé kan även beskådas på de båda fastmarkspartierna i anslutning till Strandängen. Tyvärr har trenden varit starkt nedåtrikad under senare år,
från sammanlagt 278 exemplar år 2005 till endast 32 blomax år 2010. En anledning kan vara att
tranorna, liksom i Häverö Prästäng, vissa år gått hårt åt bestånden, främst på vippbänkskullen.
Invid fastmarkskullen med stockbänken står en ensam hanbuske av havtorn med två 6-7cm breda
havtornstickor. Även om denna ticka uppges vara vanlig i havtornsbestånden längs östkusten är det
sällan man lägger märke till den.  
För övrigt har fastmarkspartierna likartad karaktär som övriga slåtterområden, och beskrivs därför
inte närmare.
2. Den helt dominerande delen utgörs av havsstrandäng. Det är denna del som behandlas i det följande.
Tidigare markanvändning
I en första åtgärdsplan (2005) skrev länsstyrelsen:
”På konceptkartan för häradskartan (ca 1900) var större delen av området hävdat som äng. (Eftersom
strandlinjen ändrats är det något oklart exakt var dagens område återfinns på häradskartan). På 1950-talet
var området helt öppet och trädlöst. Troligt är att det hävdades som äng eller betesmark.” Den senare
iakttagelsen bygger bl.a. på flygbilden från 1941.
Vid flygfotograferingen 1975 tycks några träd eller träddungar ha börjat dyka upp. Exploateringen på 1970talet hade inte någon egentlig inverkan på Strandängen, mer än att den allra innersta delen av Näsviken kom
att skäras av av den nyanlagda Gruvvägen.
Restaureringsarbeten 1996-2003
Det var vid Standängen som restaureringsarbetena på 1990-talet inleddes. De första stegen har beskrivits
i förslaget till vårdnads- och skötselplan (Zachrisson 2004).
”Ängen utgör en del av den uppgrundade Näsvikens inre del. För 30 år sedan kunde man från Gruvvägen se öppet
vatten. 1995 var viken helt bevuxen med vass och al började invadera. Mot albården i norr var vassen glesare och man
kunde fortfarande ana att vi här en gång haft en öppen, betad havsstrandäng.
På initiativ av bröderna Joakim och Gabriel Ekman, Stockholm, och Tony Mattson, Herräng, skissades i samråd med
Magnus Bergström, Norrtälje kommun, ett restaureringsförsök. Saltsjön gav sitt samtycke och röjnings- och slåtterarbeten påbörjades sommaren 1996. Sedan dess har lieslåtter genomförts årligen, i regel mot slutet av juli. Området
har successivt utvidgats till nuvarande areal på ca 50x100 m.
Vassväxten har avtagit och delvis helt försvunnit. Andelen lågvuxna gräs- och starrarter, såsom hundstarr, agnsäv
och salttåg, har ökat. I blötare partier dominerar grova, tuvbildande starrarter såsom tagelstarr, bunkestarr, tuvstarr
och slokstarr. Av blommande växter märks kabbleka i maj, kärrspira och ängsnycklar i juni. Tre arter av strandmaskrosor växer på ängen. Östersjömaskros Taraxacum balticum är relativt vanlig på brackvattenstränder, strandmaskros
T.suecicum mindre vanlig. Saffransmaskros T. crocinum är däremot mycket sällsynt och rödlistad. Den utgör en erkänd
betesindikator. Adam och Eva har ökat märkbart, främst på kullen invid vippbänksbordet.
Kustpipare under flyttning och enkelbeckasin har iakttagits på Strandängen. En knipholk sattes för några år sedan
upp inte långt från vippbänksbordet, men flyttades vårvintern 2003 längre in i viken. Samtidigt sattes ytterligare tre
knipholkar upp i de hamlade alarna.”

Fortsatta arbeten
Sedan ovanstående skrevs har gränserna justerats och området arealmässigt korrigerats, främst genom att en
smal remsa österut längs spångarna numera slås med lie för att bevara de stora bestånden av saffransmaskros. Den växer även här tillsammans med östersjömaskros och enstaka exemplar av strandmaskros.
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Försöken att nyhamla alar har fortsatt.
Efter att några gallrats bort och ett
par har dött återstår nu 14 stycken,
vilka kringkransar den västra och
norra delen av slåtterängen. En första
systematisk omhamling ägde rum i
början av juli 2007. På fastmarkskullen
med vippbänksbordet har dessutom
två unga askar hamlats.
Strandängen lämpar sig för slåtterbalk. Det första försöket skedde
med förhyrt aggregat år 2005. Åren
2007-2012 har tjänsten köpts in från
Euphrasia HB (Gunnar Hammar).
De sista dagarna i juli 2007 fejades Strandängen med slåtterbalk. Långt in
Arbetet underlättas om slåttern kan
i oktober kunde man det året slå sig ner vid vippbänksbordet och njuta av
ske vid vädermässigt högtryck som
höstsolen.
ger lågvatten. Marken blir då torrare
med ökad bärighet.
Ett projekt att rusta upp och förnya de spångade lederna över Strandängen inleddes 2007 och slutfördes
sommaren 2009. Föreningen har övertagit ansvaret för skötsel och underhåll.
Artsammansättning
För att artsammansättningen på havsstrandängen tydligare ska framgå, upptar artlistorna för detta område
endast sådana arter, som växer på själva strandängen och i de direkt angränsande randzonerna. De båda
fastmarkskullarna och stigavsnittet upp till Gruvvägen har således inte tagits med, trots att man där kan finna
många av de för slåtterängar typiska arterna.
Strandängen uppvisar 17 av de för havsstrandäng positiva signalarterna och ytterligare 21 andra intressanta
slåtterängsarter (Tabell 2).
Vid en liten häll längst i öster upptäcktes i juli 2008 små, blommande plantor av strandrödtoppa, en typisk
havsstrandväxt, som tidigare inte påträffats på slåtterängen. Året därpå observerades den på ytterligare två
ställen, då med totalt mer än ett 50-tal blommande exemplar.
Vegetationen på Strandängen domineras för övrigt av olika sorters gräs, starr, säv och tåg. Tre av de viktigaste
finns avbildade. Det är dessa arter som gör strandängarna till så högklassiga slåtter- och betesmarker. Som de
flesta växter har de ståndare och pistiller men saknar de färgade blomblad som vi förväntar oss att finna hos
”riktiga” blomväxter.
Negativa signalarter förekommer, t.ex. älggräs, men endast i obetydlig mängd. Det största problemet ur slåttersynpunkt bereder de grova, tuvbildande starrarterna, främst tagelstarr och bunkestarr. Svårast är situationen
vid den sydvästra kanten, under de hamlade alarna med sina fyra knipholkar. Bladvassen är snabb att återta
förlorad mark. Bara ett års försumlighet får den att repa mod.
Den t.o.m. år 2009 rödlistade saffransmaskrosen växer på tre olika ställen. Strandängen hyser troligen Upplands största bestånd av arten. Den 25 maj 2010 räknades 650 klart lysande blomkorgar. Förutom på Öland
och Gotland finns saffransmaskrosen på fastlandet endast på en lokal i Småland och med ett 15-tal mindre
bestånd i Uppland, med svensk nordgräns vid Ledskär och på Hållnäshalvön. Den växer i regel tillsammans
med östersjömaskros och strandmaskros. Även korskovallen är rödlistad.
Bland de fridlysta orkidéerna är det ängsnycklar som dominerar på själva strandängen. Ett försök i början
av restaureringsperioden att räkna antalet pekade mot >1 000 ex, men siffran hade åren 2009-2010 minskat
till mindre än ett 100-tal. Kanske har det vänt uppåt igen – 2012 räknades 293 ex. Ängsnyckeln tycks
påverkas negativt av slåtter, och är nu vanligast i vassbältet närmast utanför slåttermarken. Plantorna kan
ha både fläckiga och ofläckade blad.
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Höskallra Rhinanthus serotinus kan på Strandängen
till stor del klassas som äkta höskallra ssp. vernalis.
Den har endast två till sex ledstycken under nedersta
blomman, slutar tidigt att växa och går i frö.

Havssälting Triglochin maritima

är i regel klart grön, men kan som på bilden bli kraftigt
rödfärgad. Den förekommer endast vid salt- och brackvattenstränder. Havssältingen äts begärligt av nötkreatur,
men gynnas trots detta av bete.

Ängsnycklar Dactylorhiza incarnata

blommar som bäst veckorna före midsommar.
På bilden några exemplar med ofläckade blad.
Foto: Päivi Wallin

Kärrsälting Triglochin palustris

finns över hela Uppland på kärr-, slåtter- och annan
sankmark. Den är vanligast i de kalkrika kusttrakterna,
men färg och form gör den svårupptäckt.
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Kustarun Centaurium littorale

Slåtterblomma Parnassia palustris

Hirsstarr Carex panicea

Ormtunga Ophioglossum vulgatum

uppträder nästan uteslutande på stränder och strandängar vid havet. Även den mindre arten dvärgarun
C. pulchellum har observerats på Strandängen.

finns på Strandängen men ska inte förväxlas med
slankstarr C. flacca, som har hängande ax och som
växer på det kalkrika, torrare stråket längs stigen
från Gruvvägen ner till ängen.
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– ännu en tidsmarkör. De gula, franslika flikarna på
de nektarbärande staminoiderna ska inte förväxlas
med ståndare.

är en liten, knappt decimeterhög ormbunksväxt.
Förutom det ensamma bladet har den en smal, sporbärande del, som gett namn åt växten. Den är fläckvis vanlig på Strandängen.

Kärrspira
Pedicularis palustris

finns i Häverös slåttermarker endast på
Strandängen. Den tillhör den tidigblommande underarten vanlig kärrspira
ssp. palustris, är starkt rödaktig och
syns därför på långt håll.

Strandrödtoppa
Odontites litoralis

upptäcktes först år 2008 efter många
års slåtter på Strandängen. Arten har
under 1900-talet, något svårförklarligt,
fördubblat antalet förekomster längs
Upplandskusten.

Strandmynta
Mentha litoralis

missgynnas troligen av slåtter men växer
rikligt i vasskanter som gränsar till Strandängen.

Saffransmaskros
Taraxacum crocinum  

Östersjömaskros
Taraxacum balticum

Strandmaskros
Taraxacum suecicum

var rödlistad (NT) t.o.m. 2009. Den har
smala gräsliknande blad och en holk
med tilltryckta ytterholkfjäll. Den pollenförande blomman kan vid första anblick
te sig som en vanlig maskros, men har
en annorlunda holk under blomman.

Båda har, åtminstone på öppen mark, ett liggande växtsätt. Bladen är smala,
hos den förra med distinkta taggar, hos den senare endast bukttandade.
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Agnsäv
Eleocharis uniglumis

Salttåg
Juncus gerardii

Hundstarr
Carex nigra

Collage av tre vanliga, men relativt anonyma, gräsliknande växter, som dominerar vegetationen på havsstrandsängarna.
De utgör grunden för det attraktiva betet och det näringsrika höet.

Nuvarande skötsel
Generella och särskilda skötselvillkor har redovisats i det inledande avsnittet om Häverö-Östernäs slåtterängar. De är tillämpliga även för Strandängen. I åtagandeplanen för 2008-2012 skriver länsstyrelsen vidare
beträffande Strandängen:
Motiv
Marken är kvalificerad till ersättning för särskilda värden eftersom den innehåller vegetationstyper och
växtarter som visar på långvarig hävd genom slåtter. Strandängen är artrik, bland ett 20-tal signalarter
kan nämnas bland annat brudbröd, Adam och Eva, jungfrulin, vildlin, gökblomster, ormtunga, ängsnycklar, kustarun, havs- och kärrsältning, höskallra, slåtterblomma, östersjömaskros, strandmaskros
och rödlistad saffransmaskros. Huvuddelen av marken är havsstrandäng men i den nordvästra delen
övergår marken i ett torrare och mer trädklätt område. Genom marken går en delvis spångad stig.
Det finns också en mindre rastplats. Det finns enstaka träd men marken är i stort sett helt öppen.
Den avgränsas av vass i söder, av skog och av havtornsbuskar i norr.

Ersättning utgår för fortsatt hamling av sammanlagt 14 träd.
Slåttern planeras fortsatt ske med slåtterbalk genom inköpta tjänster. Hittills har slåttermaterialet delats upp
och deponerats på ett flertal ställen utanför slåtterängen. Förhoppningen är att det mycket attraktiva strandängsmaterialet ska kunna torkas till hö och komma till användning som vinterfoder åt betesdjur. Sommaren
2010 gjordes ett försök att samla materialet i rullbal, men trots gynnsamma väderförhållanden visade sig
marken inte ha tillräcklig bärighet för traktor med balmaskin – det får nog förbli en engångsföreteelse.
Utom den årliga ”storslåttern” föreligger vissa behov av selektiva insatser. Områden med saffransmaskros
bör slås med lie ytterligare någon gång under året. Uppskjutande strån av vass måste successivt rensas bort
med lie för att förhindra att vassen kan samla näring till det underjordiska rotsystemet.

34

Ebbe Zachrisson

Östernäsbackarna
Areal
Fastighet
Markägare
Brukare

0,41 ha
Herräng 1:71
Fastighets AB Saltsjön
Ebbe Zachrisson

EU-avtal
Giltighet
Blocknr
Ordnr

Kundnr AB 3848
T.o.m. år 2013
6670-659-5421
11

Inledning
Slåtterängen är belägen norr om fastigheterna 1:275-276 (tomterna 155-156),
vilka ligger på den kulle där den gamla Östernäsgården tidigare låg. Området
begränsas i väster av Gruvvägen, i norr och öster av Torpvägen. Det är det
skötselobjekt som visar de mest påtagliga kulturella inslagen (se nedan).



Foto: Lars Olov Andersson

Gräset från den selektiva slåttern började
år 2009 att samlas i Rumänieninspirerade
höstackar kring en grov stör med en del
kvarlämnade grenar. Det mer eller mindre
väl torkade slåttermaterialet kan därigenom
successivt tas till vara och hämtas till ladan
på en och samma gång.

Är höbärgningsvädret gynnsamt kan gräset vid
den slutliga slåttern torkas på skår, räfsas ihop
och samlas i mindre höstackar (volmar, såtar).
Dessa kan gärna ligga en eller ett par dagar
och ’bränna’ innan höet körs hem. Vid otjänlig
väderlek kan det bli nödvändigt att hässja.
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Tidigare markanvändning
På häradskartan (se sid. 14), omkring år 1900, finns den väg inlagd som från Herräng via Storhägnan gick
fram till Östernäs, där den gjorde en slinga upp till gården för att sedan via Grindtorpet leda tillbaka till
Herräng. Den nuvarande stigen från skylten ”Östernäsbackarna” följer till en början den gamla vägen tills
denna pekar upp mot den dåtida bebyggelsen. Av kartan framgår också att det finns både löv- och barrträd
men hur pass tätt de stod går inte att bedöma.
40 år senare, vid flygfototillfället 1941, förefaller markerna betydligt öppnare. Området ingick i en större
betesmarksareal, som tillsammans med hag- och gles skogsmark omfattade flera tiotals hektar.
Flygbilden från 1975 (i ekonomiska kartan 1977, se sid. 80) tycks inte helt ha fångat de trädgrupper och buskage
som då fanns i stråket längs Torpvägen.
Efter utbyggnaden av fritidshusområdet fortsatte igenväxningen i långsam takt fram till mitten av
1990-talet, eftersom Östernäsbackarna under denna tid i stort sett låg obrukade. Med uppväxande träd
och buskar började man få svårt att urskilja de kulturinslag som fanns kvar.
Restaureringsperioden 1995-2003
Vid mitten av 1990-talet startade de första röjnings- och restaureringsarbetena. På initativ av Erik
Öfverstedt, som bodde på tomt 159, inleddes dessa med gallring av det då nästan helt ogenomträngliga
plommonsnåret till en estetisk, ”Chagall-liknande” grupp (se foto), ungefär med det utseende det har idag.
En successiv utglesning av trädbeståndet på övriga delar av slåtterområdet genomfördes. Fyra kvarlämnade
askar och tre lönnar har efterhand hamlats. I samtliga fall rör det sig om nyhamling; tidigare hamlade träd
fanns troligen inte på Östernäsbackarna.
Slyröjning och fagning pågick kontinuerligt, och lieslåtter började sättas in på vissa ytor, främst för att
reducera bestånden av älggräs. En sammanfattning av förhållandena lämnades i ”Förslag till vårdnadsoch skötselplan” (Zachrisson 2004):
”Området är fortfarande öppet, men de högväxande gräsen håller på att ta överhand. Dit hör ängskavle, hundäxing,
ängs- , ludd- och knylhavre samt tuvtåtel. Blommande högörter såsom maj- och lundsmörblomma, johannesört,
skogslök, krissla, rödklint, renfana, gulmåra och kungsmynta utgör sommartid ögonfägnande inslag. Lägre betesmarksväxter har fått slå till reträtt, men högsommartid lyser den starkt röda backnejlikan ännu på torrare kullar,
under våren även gullviva och mandelblom. Ett stort snår av rotäkta, röda plommon, som gallrades och ansades
våren 2000, ett syrenbuskage samt några gamla aplar återfinns i sluttningen mot Torpvägen. De båda sälggrupperna
längst i öster utgörs av hanträd, som på våren blir guldgula, då blommorna släpper sitt ståndarmjöl. Den vackra
tuvstarren (Carex cespitosa) i diket intill gör verkligen skäl för namnet.
Våren 2001 röjdes ett antal hällrika partier och några provytor från fjolårsgräs med hjälp av lie och kratta. På försök
brändes också fjolårsgräset på ett par mindre ytor (luntning). Avsikten var att visa och pröva olika tillvägagångssätt vid restaurering. Trots att 50 år hade gått sedan betet upphörde uppträdde något överraskande ändå en del
betesmarksväxter såsom stor nunneört, hällebräcka, solvända, lunddraba, gul och vit fetknopp, backlök, knölsmörblomma, mjuknäva, vårklynne, harklöver och rosettjungfrulin.
Restaureringen av Östernäsbackarna slutfördes sommaren 2002. Skymmande träd och buskar har avlägsnats.
Trädbeståndet längs Torpvägen har reducerats kraftigt. Björkallén och en del fristående ask, lönn, hägg, sälg och
al lämnades kvar. En naturstensmurad källare finns snett emot vattenverket, men tyvärr har halva taket rasat in.
Den gamla brunnen nära Torpvägen försågs i ett sent skede med cementring men stenfylldes i samband med
tomtavstyckningen.
Området utgör ett mycket viktigt bidrag till ”det öppna landskapet” och får absolut inte tillåtas att växa igen.
Det har således stort värde både natur- och kulturmässigt.”

Artsammansättning
Ett stort antal slåtter- och betesmarksväxter har omnämnts i den just citerade beskrivningen. Sedan dess har en
mycket noggrann inventering utförts under flera års tid. De viktigaste resultaten redovisas i tabellerna 1 och 2.
Av signallistans 60 positiva arter uppträder 18 st på Östernäsbackarna; fem av dessa finns avbildade som
områdesrepresentanter. Av negativa signalarter har älggräs tidigare omnämnts. På flera ytor har bekämpningen genom selektiv slåtter gett mycket gott resultat. Inga andra negativa växter uppträder annat än
sporadiskt och kan hanteras genom handplockning. Spridningen av kirskål invid staketet längst i öster
måste hållas under kontroll, bäst genom upprepad slåtter.
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Listan över andra intressanta slåttermarksväxter (31 st) illustreras genom ytterligare sex färgbilder.
Den rödlistade och fridlysta hällebräckan har ett stort bestånd på och kring de flacka hällytorna längst i väster,
strax norr om den gamla källaren. Hällebräckan gror i regel sent på hösten, i varje fall vid mild väderlek. Tidigt
på våren adderas ytterligare groddplantor, så att det fram på vårkanten kan röra sig om flera tusen småplantor.
Trots att de flesta tynar bort under vanligen förekommande torkperioder räknades åren 2003-2010 mellan 12 och
287 blommande exemplar, rekordåret 2007 hela 484 exemplar i början av juni månad. (På samma växtplats trivs
också lunddraba och vårklynne, båda relativt sällsynta och med sydostlig utbredning i Uppland och i Sverige.)
Andra fridlysta arter är grönvit nattviol, tvåblad och blåsippa, medan gullviva och liljekonvalj är partiellt fridlysta.
Självhäftande, klibbiga mistelbär från Folke Björkbäcks trädgård i Uppsala applicerades våren 2008 på de
två vildaplarna och den större av de hamlade lönnarna på Östernäsbackarna. Tre av sex frön slog rot första
sommaren, men groddplantorna klarade inte övervintringen.

Brudborste Cirsium helenioides

kan ibland tas som tecken på viss ohävd, men
betraktas ändå som positiv på slåtter- och betesmark. De på undersidan vitt filthåriga bladen
uppskattas av betesdjuren.

Brudbröd Filipendula vulgaris

ingår i torrmarksfloran. Plantorna är långlivade och
tål viss igenväxning, men föryngringen försvåras.

Backnejlika Dianthus deltoides

klarar att länge hålla sig kvar vid hällkanter i
torrbackar. Den ökade snabbt vid restaureringen
av Östernäsbackarna. Backnejlika är värdväxt
för två hotade arter av säckmal (VU), dock ej
påvisade hos oss.
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Ärenpris Veronica officinalis

har ett latinskt artnamn som antyder att det rör sig
om en medicinalväxt. Den torkade växten (drogen)
användes t.ex. vid hosta, astma och matsmältningsstörningar och anses vara svettdrivande och aptitretande. Kanske gäller detta också för betesdjuren?

Vårklynne Valerianella locusta
Bockrot Pimpinella saxifraga  

är upprepat gaffelgrenig och växer
på hällmark i tunt jordtäcke.

förekommer på alla våra slåttermarker men uppmärksammas inte så lätt
bland andra högörter. ’Rött vin med pimpinella” i Fredmans epistel syftar på
en annan växt, äkta pimpinell Sanguisorba, vars rot användes som krydda.

Nagelört Erophila verna

är i regel den allra första lilla blomman
på våren, ofta redan i mars månad.
Den växer bl.a. på hällarna invid skylten
”Östernäsbackarna”.
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Kungsmynta Origanum vulgare

har tagit platsen invid stigstolpen i
sällskap med gulvial och stormåra.
Myntan kan torkas till krydda under
namnet oregano.

Liten blåklocka
Campanula rotundifolia  

fungerar som ett paraply för
småinsekter vid regnig väderlek.

Lunddraba Draba muralis

växer i sydöstra Sverige, upp till
Öregrundstrakten. Den är oansenlig med vita, små blommor
och uppträder på hällmark. På
slåtter- och betesmark hittar
man den lättast på de jordhögar, som svart- eller rödmyror bygger upp, där den kan
uppträda i stor mängd.

Mandelblomma (Knölbräcka)
Saxifraga granulata Det latinska släktnamnet

betyder ”den som bräcker klippan” och syftar på
dess förmåga att växa på nästan kala hällmarker.

Hölasset från Östernäsbackarna backas in i stallet
vid Rotholma. Löshöet används som tillfälligt komplement till balat och ensilerat foder. Juli 2010.

Nuvarande och fortsatt skötsel
Generella och särskilda skötselvillkor har redovisats i det inledande avsnittet om Häverö-Östernäs slåtterängar. De är tillämpliga också för Östernäsbackarna. I åtgärdsplanen för 2008-2013 skriver länsstyrelsen
vidare beträffande Östernäsbackarna:
Motiv
Marken är kvalificerad till ersättning för särskilda värden eftersom den innehåller vegetationstyper och
växtarter som visar på långvarig hävd genom slåtter. Här växer ett 20-tal signalarter bland annat prästkrage, backnejlika, jungfrulin, rosettjungfrulin, solvända, ängshavre, gulmåra, bockrot, brudbröd, brudborste, kattfot, vildlin, darrgräs och rikligt med krissla. Hällområdet i väster har ett stort bestånd av
den rödlistade hällebräckan. Marken är i stort sett helt öppen. Den gränsar mot vägen i väster och norr
samt mot tomtmark i öster och söder.
Ersättning utgår för fortsatt hamling av sammanlagt sju träd.

Selektiv slåtter bör fortsätta på partier med älggräs och kirskål, så att bestånden ytterligare reduceras. Högväxande gräs, främst knylhavre, slås någon extra gång per år. Den övergripande slåttern sker relativt sent
för att minimera återväxten på höstkanten, eftersom efterbete med djur knappast går att ordna.
De senaste åren, 2007-2012 har Euphrasia HB (Gunnar Hammar) anlitats för att utföra den avslutande
slåttern med slåtterbalk i slutet av juli eller i början av augusti, men slåttern skulle med fördel kunna utföras
ett par veckor senare. För att underlätta skötseln bör en del uppstickande stubbar och stenar fortsatt avlägsnas. Justering och efterputsning har skett med Stihls slåtteraggregat.
Det torkade ängshöet har de senaste åren hämtats av Janne Jansson, Rotholma (se foto ovan), för att användas som vinterfoder, sämre kvalité till strö, åt den Herefordbesättning som på somrarna betar bl.a. i  Häverö
Prästäng och i Häverö-Bergby-reservatet.
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Moängen
Areal
Fastighet
Markägare
Brukare

0,22 ha
Herräng 1:71
Fastighets AB Saltsjön
Ebbe Zachrisson

EU-avtal
Giltighet
Blocknr
Ordnr

Kundnr AB 3848
T.o.m. år 2013
6670-659-4810
111

Inledning
Movreten var namnet på en mycket liten åker (vret = teg) strax söder om
gamla gården Östernäs. Den fick ge namn åt den lilla vägstump som går
fram till några av fritidshusen. Namnet har också använts för den aktuella

Efter vintern ligger Moängen redo för en ny vår. April 2008.

slåtterängen, som fått namnet Moängen. Området är beläget på den östra sidan av nuvarande Gruvvägen,
utanför fastigheterna 1:281-280 (tomterna 201-202), och avgränsas i öster och söder av ett enkelt slanstaket
i naturvirke. Moängen utgör ett viktigt bidrag till att bibehålla de öppna markerna kring Östernäs.
Tidigare markanvändning
Enligt häradskartan, ca. 1900 (se kartor sid. 14), ligger Moängen i östra kanten av ett något större åkergärde;
södra delen på åkermark, den norra delen utgjordes av betesmark. Åkern måste dock ha tagits ur bruk
tämligen kort tid därefter. Ända in på 1950-talet var Moängen del av ett större, huvudsakligen öppet område,
som hävdats genom slåtter eller bete.
Flygbilden från 1941 som ingår i den ekonomiska kartan från 1953 antyder dock att viss förbuskning och
framför allt försurning påverkat det nu aktuella slåtterområdet. Eftersom det gamla diket i söder inte underhållits höll åkermarken på att förvandlas till ett kärr, dominerat av gråvide, jolster och grova starrtuvor.
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En lång restaureringsperiod
Sådant var läget när författaren 1971 förvärvade tomt 202, omedelbart öster om Moängen. Redan de
följande åren påbörjades lieslåtter på de torra partierna i den norra delen, där en hällrygg går i dagen och
kring vilken uppbruten sten samlats till ett odlingsröse. I närheten står en vacker stam-en, som tuktats av
betesdjuren.
Efterhand röjdes och slåttrades bit för bit även den södra, nästan kärrartade delen. Gränsdiket (bäcken)
hade då enligt exploateringsplanen rensats och fördjupats, varigenom kärret långsamt höll på att dräneras.
Den tuviga marken erhöll efterhand en allt bättre slåttermarkskaraktär. I början av 1990-talet hade därigenom den gamla slåtter- eller betesmarken på nytt överförts till äng.
Växterna på ängen
Många av de positiva signalarterna i Häverö-Östernäsområdets slåtterängar återfinns också på Moängen.
I bildmaterialet har sex av dessa, några av de för ängen typiska arterna avbildats. Däribland återfinns smörbollar, som emellertid inte är ursprunglig på denna plats men insådd vid mitten av 1980-talet. Frömaterialet
härstammar från Klimpfjäll i södra Västerbotten, där författaren en sensommar plockade regnkappans ficka
full med mogna baljkapslar. Samma år samlades också ett antal frökapslar av kungsängslilja från den betade
och söndertrampade ängen (kärret) ca 300 m nordväst om Vaksala kyrka vid Uppsala.
Frömaterialet kastades ut på Moängen, men resultatet kontrollerades aldrig och insåningen föll i glömska.
Först ca tio år senare, vid mitten av 1990-talet, dök först ett par blommande kungsängsliljor upp och året
därpå två gula bollar av Trollius och även bladrosetter observerades. Bestånden har därefter ökat successivt
och de senaste åren har ett drygt  30-tal blommande plantor av vardera slaget noterats.
Av negativa signalarter är det främst älggräs som är problematiskt och måste, förutom genom slåtter, ryckas
bort före blomning, och större bladrosetter bör avlägsnas med lämplig hacka. Hundkäx kan däremot relativt
lätt dras upp för hand när plantan går i blom. Pålroten följer oftast med upp, åtminstone på något fuktig
mark. Några brännässlor kan finnas, men endast i eller i anslutning till stenrösen eller invid buskar och
stenar. Då de under våren plockas för stuvning eller nässelsoppa är de nu i det närmaste utrotade!
Av andra intressanta arter har stor nunneört en av sina bästa lokaler under den greniga eken i norra delen
av området. De lysande, lilaröda blommorna tillhör vårens primörer. Krissla bildar fläckvis koncentrerade
bestånd på ängen. Båda kan vara värdväxter för fjärilslarver och andra insektsarter.
Någon rödlistad art växer inte på Moängen, men av fridlysta växter återfinns blåsippa, tvåblad, grönvit nattviol och några tynande exemplar av vitblommig Adam och Eva. Gullviva och liljekonvalj är partiellt fridlysta.

Gräsen har nästan helt
försvunnit från Moängen,
som domineras av kungsmynta, rödklint, johannesört, krissla och stor blåklocka. Tyvärr måste lien
meja ner denna enastående blomprakt för att
garantera dess fortlevnad
och förhindra igenväxning.
Första veckan i augusti
2009.       Foto: Päivi Wallin
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Gökblomster Lychnis flos-cuculi

Gullviva Primula veris

Smörboll Trollius europaeus

Prästkrage Leucanthemum vulgare

är en nejlikväxt som skiljer sig från sin nära släkting
tjärblomster genom de starkt flikiga kronbladen.
Den växer helst ganska fuktigt på ängsmark och
strandängar.

är mycket sällsynt och finns vildväxande bara på
ett 15-tal platser i Uppland. På många av lokalerna,
liksom på Moängen, har den nog dessutom fått hjälp
av mänsklig hand att etablera sig.
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är flerårig och mycket långlivad, kan kanske bli mer
än 50 år. Vid kraftig igenväxning försvinner den men
återkommer ofta vid restaurering av tidigare slåtteroch betesmarker.

en blomma som man gärna förknippar med sommar
på våra slåtterängar.

Ängsfryle Luzula multiflora

är den vanligaste av fryle-arterna. Den utvecklar
flera strån från samma tuva. Lättast uppmärksammas den på försommaren genom sina gulvita ståndarknappar, men de bruna fröställningarna står kvar
över hela sommaren.

Vårstarr Carex caryophyllea

är mycket tidig som namnet antyder.
Tack vare hanaxen med de gulvita
ståndarknapparna och honaxen med
tre vita märken i varje blomma syns den
låga växten ofta bäst innan omgivande
vegetation hunnit växa sig hög.

Knippfryle Luzula campestris

Vildlin Linum catharticum

är en lillasyster till vårt blå, odlade spånads- eller
oljelin. Vildlin trivs på kalkhaltig, helst lite fuktig mark,
och finns på alla slåtterängarna i Häverö socken. Sök
efter de små vita blommorna och du finner att den
inte alls är så ovanlig.

Vårlök Gagea lutea

har krypande jordstam med spridda strån, har sannolikt spridit sig från odling på
angränsande fritidstomt och växer nu i
och mycket mörka ax med gnistrande,
det fuktigare partiet på Moängen.
vita ståndarknappar då den blommar,
tidigt på våren. Som uppmärksammad
slåtterängsart har den fått många talande
namn, såsom svarta sotare, sotarmurre,
snusgubbe, morfars skägg m.fl.
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Kungsängslilja Fritillaria meleagris

växer normalt på sank till kärrartad mark. Den är ursprunglig i Syd- och
Mellaneuropa och har odlats i Sverige sedan 1600-talet, alltså redan
före Linnés dagar. Sitt svenska namn har den fått från Kungsängen vid
Fyrisån, strax söder om Uppsala. Kungsängsliljan är Upplands landskapsblomma.

Stor nunneört Corydalis solida

blommar varje vår under den greniga eken, men har de
senaste åren etablerat sig i stor mängd även på den
norra delen av gräsmarken.

Kamäxing Cynosurus cristatus

toppas av ett ax med mycket konstnärlig
utsirning. Gräset ratas av nötkreatur vid
bete.

Nuvarande skötsel
Generella och särskilda skötselvillkor har redovisats i det inledande avsnittet om Häverö-Östernäs-områdets
slåtterängar. De är tillämpliga också för Moängen.
I åtagandeplanen för 2008-2013 skriver länsstyrelsen vidare beträffande Moängen:
Motiv
Marken är kvalificerad till ersättning för särskilda värden eftersom den innehåller vegetationstyper
och växtarter som visar långvarig hävd genom slåtter. Efter tidigare bete har den nu slagits med
lie under mer än 35 år. Av 18 registrerade signalarter kan nämnas prästkrage, gulmåra, jungfrulinarter, bockrot, solvända, backnejlika, brudbröd, vildlin, darrgräs och ängshavre. Smörboll och
kunsängslilja insåddes för snart 20 år sedan och ökar kontinuerligt i antal. En stig med sittbänk
för besökande löper genom området. Ängen är i stort sett öppen och gränsar mot väg i väster
och tomtmark i öster.
Ersättning utgår för fortsatt hamling av sammanlagt tre träd.

Allt för näringsrika partier med högväxande vegetation bör fortsatt slås mer än en gång per år. Detta gäller
speciellt för områden med älggräs. Övriga negativa arter såsom hundkäx, krusskräppa och brännässla kan
hanteras manuellt.
Den övergripande årliga slåttern har sedan 2007 utförts med slåtterbalk genom anlitande av Euphrasia HB
(Gunnar Hammar). Även från Moängen hämtas det fina ängshöet till Rotholma av Janne Jansson.
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Slåtterängar i Häverö Prästäng
Areal
Fastighet
Markägare
Brukare

Brukare

Ca. 3,3 ha
Prästgården 1:1
Häverö-Singö pastorat
Länsstyrelsen i Stockholms län
(slåtter)

EU-stöd
Blocknr

Janne Jansson, Rotholma
(efterbete)
Kundnr AB 2161
6670-660-4970
6670-661-1901
Slåtterängar i
Häverö Prästäng
a Sjöängen
b Storängen
c Strandängen
d Prästeksängen
e Lillängen

a

Se också kar tan sid. 49
GSD-Fastighetskar tan
Skala 1:10.000
©Lantmäteriet.

b
c

d
e

0

100
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Sedan 2005-2006 har betesdjuren från Rotholma varit
av rasen Hereford. De gör
ett mycket effektivt jobb som
naturvårdare. September 2008.

I mars 2012 lät länsstyrelsen i Stockholms län avliva hela besättningen – ett 60-tal djur.
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Häradskartan
Kar tblad Singö 1905.
Gult – åker
Grönt – hårdvallsäng
Streckat – mosse
Ringar – lövskog

Ekonomiska kartan
1953 med flygfotobild
från 1941.
Skala 1:10.000.
©Lantmäteriet.

Blockkarta
för skiftesredovisning
med flygbild från 2008.
Slåtterängarna med
gränser i rött.
Skala 1:10.000.
©Lantmäteriet.
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Historik
Den största arealen slåtteräng i Norrtälje kommun, näst efter Ängsö nationalpark, ligger inom Häverö
Prästäng, som avsattes som naturreservat 1973. Inledande diskussioner och arbeten för att restaurera ängarna går tillbaka till åren 1956-1961 (Larsson & Pöder 1962), då en slåtterareal på ca 5 ha i huvudsak röjdes.
Under den följande tjugoårsperioden fortsatte fagning och slåtter, främst genom frivilliga insatser under ledning av skogsvårdsstyrelsen.
En ’botanisk inventering med förslag till skötselåtgärder’ genomfördes 1977 av Klas-Rune Johansson (1981).
Beträffande ängarna rekommenderades fortsatt hävd, att mer buskar framför allt hassel bör släppas upp i
ängen och att ängsmarken fördjupas genom försiktiga röjningar i skogsbrynen. Hans rapport och erfarenheter från de efterföljande årens arbeten låg till grund för den skötselplan som fastställdes 1989. Länsstyrelsen i Stockholms län utsågs 1997 formellt till naturvårdsförvaltare för Häverö Prästäng.
En ingående redogörelse för områdets historik, skötsel och flora publicerades nyligen i Svensk Botanisk
Tidskrift (Zachrisson 2006). Genom att hänvisa till den tryckta informationen i denna bok kan avsnittet
om slåtterängarna i Häverö Prästäng göras relativt kortfattad.
Florasammansättning
Floran är mycket artrik. Av signallistans 60 positiva arter återfinns 35 (Tabell 1), och dessutom uppträder
38 andra, goda slåttermarksarter (Tabell 2).
I beskrivningen av de traditionella slåttermarkerna i Häverö Prästäng görs en distinktion mellan kalkfuktäng
och vanlig ängsmark. Även en ökande del av ängarnas randzoner blir numera föremål för slåtter, vilket på
sikt bör leda till att andelen mer högväxta arter där reduceras till förmån för lägre slåttermarksarter.

Majviva Primula farinosa

har minskat kraftigt i hela landskapet under
1900-talet i takt med att fuktiga, gamla slåtteroch betesmarker lagts ner. Kalkfuktängarna i
Häverö Prästäng hyser fortfarande ett av Upplands
största bestånd, tack vare slåtter och kreatursbete.
År 2007 uppskattades antalet blommande majvivor
till mer än 11 000.

Tidig fältgentiana Gentianella campestris var. suecica

är en av de mest slåtterberoende arterna i våra ängsmarker.
Stora bestånd blommar i Häverö Prästäng vid midsommartid, men
variationerna är stora: Goda år har antalet bedömts uppgå till
2 000-4 000 exemplar, andra år får man leta länge för att överhuvud återfinna arten.

Sen fältgentiana G. camp. var. campestris saknas i reservatet, men däremot ingår en del ängsgentiana G.amarella
i ängsfloran.
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Flugblomster Ophrys insectifera

Tätört Pinguicula vulgaris

växer i rikkärr och på kalkfuktängar och finns rikligt
på Prästeksängen. Tack vare de ljusgröna-gulaktiga
bladrosetterna är den lätt att upptäcka.

är en vidunderlig skapelse som utvecklats genom
årmiljoners samspel mellan pollinerande insekt
och blomma. Den växer på kalkfuktängarna i
reservatet. Det skulle bli mycket tidsödande att
göra en noggrann räkning av antalet blommande
plantor. Upptäcker man en, finner man ofta fler.
Det går i regel att räkna in 20-40 exemplar på
Prästeksängen och övre delen av Strandängen;
uppskattningsvis kan det röra sig om hundratalet.

Sandviol Viola rupestris

Duvnäva Geranium columbinum

har svensk nordgräns i Häverö socken,
där den växer på några hällmarker.

Hårstarr Carex capillaris

är en knappt dm-hög, sirlig, liten varelse,
som kräver att man ödmjukt böjer knä
för att den ska träda fram.
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en liten violettblå viol med mycket små
blad men med relativt stora blommor.
Den är tämligen sällsynt och har minskat
kraftigt. Sandviolen är rödlistad men har
bl.a. påträffats i Häverö Prästäng.

Slåtter
Slåtter bedrivs på Sjöängen och på de sammanhängande områdena Storängen, Strandängen, Prästeksängen
och Lillängen (se karta). Under senare år har en allt större del av ängarnas randzoner införlivats i slåtterarealen som en följd av det s.k. Life-projektet. Detta syftade bl.a. till att mjuka upp gränserna för ängsmarken
för att på så sätt bättre återspegla mönstret i det gamla slåtterängsbruket.
Säsongen inleds med traditionell fagning i april-maj, varvid löv och nedfallna kvistar samlas ihop och
transporteras bort. Under vår, för- och högsommar är ängarna öppna för besökare, som får röra sig fritt,
men vägvalet leder i regel till starkt upptrampade stigar. Betesdjuren finns då på de utanförliggande fållorna
och strandängarna.
I slutet av juli, tidigast den 15:e, eller i början av augusti, genomförs slåttern, numera med motormanuella
slåtterbalkar. Det torkade och hopsamlade höet tas i regel om hand av Janne Jansson, Rotholma. Beroende
på bärgningsförhållanden, och därav betingad kvalitet, används det som vinterfoder, till ströbädd eller måste
det deponeras och komposteras.

Efterbete
Häverö Prästäng är, förutom Ängsö nationalpark, en av de få slåttermarker i Norrtälje kommun, där efterbete ingår i skötseln av ängarna.
Reservatets betesfållor med skogs- och hagmark, strandängar, naturbetesmark och f.d. åkermark betas hela
året, i regel från maj till oktober, och djuren flyttas då mellan de båda huvudfållorna, öster resp. väster om
ängarna. Vanligen finns sex till åtta vuxna djur, några ungdjur och ett antal årskalvar. Några veckor efter slåttern öppnas fållorna så att djuren kan röra sig fritt över hela reservatet, även in på slåtterängarna. Trots att
återväxten efter slåttern inte alltid är så stark har det visat sig att speciellt ängarna är attraktiva för betesdjuren långt in på hösten. Betestrycket leder vanligen till att ängarna är mycket välbetade inför vintern. Det viktigaste ur skötselsynpunkt är därvidlag kreaturstrampet, som är betydelsefullt för att frön från ett-, två- eller
fleråriga betesmarksväxter lättare ska kunna gro.
Vinterhalvåret, november till april, tillbringar djuren på Janne Janssons gård, Rotholma, där de har tillgång till
stallar och vatten och utfordras med hö och ensilage. Självvalt föredrar de emellertid helst att tillbringa hela
dygnet under bar himmel, även då marken är snötäckt och när det råder stark kyla. De flesta av korna hinner
i regel kalva på Rotholma, innan de på nytt släpps ut på årets beten.
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Några solskenshistorier
Omhändertagandet av djuren bjuder på många glädjeämnen men också tillfälliga bekymmer:
Våren 2008 kalvade två av korna hos Janne på
Rotholma nästan samtidigt. Den ena kon råkade
då slicka fel kalv, vilket ledde till att hon sedan
vägrade den egna kalven att dia. I flera månader
fick den istället matas med nappflaska och måste
stanna kvar på Rotholma över sommaren. Lille
Ludde blev som en huskatt och lärde sig aldrig
förstå vad stängsel och staket skulle vara bra för.
Men nu har Ludde blivit en kraftig ungtjur som
efter sommaren i Häverö-Bergby kanske blir
pappa till våren.
En liknande historia utspelades 2009. En nyinköpt,
dräktig Herefordko, Gråska, gick förmodligen över Kalven Gunilla och Janne Jansson med nappflaskan. Augusti 2009.
tiden. När hon vid midsommartid kalvade ute
i Prästängen var juvret så spänt och spenarna så stora att den lilla kalven Gunilla inte klarade att dia. Dagarna
gick, och den fjärde dagen måste kalven få vätska. Nappflaskan fick tas i bruk igen. Hela sommaren fick den
sina två liter mjölk morgon och kväll ute i Prästängen. Ofta gick de vuxna djuren och betade, medan kalvarna
vilade i skogen i närheten. Efter ett tag lärde sig Gråska proceduren. När hon såg oss komma med den stora
nappflaskan lämnade hon flocken, ibland med ett råmande, som i enstaka fall besvarades av den lilla kalven.
Gråska gick sedan långsamt in i skogen, ibland flera hundra meter och visade var kalven fanns. När Gunilla
såg Janne sätta sig på en sten eller stubbe med nappflaskan kom hon fram och tömde flaskan, medan Gråska
nöjd stod några meter därifrån och såg på. Då mjölken i flaskan tog slut gick kalven till sin mamma och försökte dia. Vid det laget hade Gråska emellertid tappat mjölken men uppskattade tydligen ändå att kalven
diade. I september reducerades matningen till en gång per dygn, samtidigt som kalven började beta gräs
och idissla. Efter ytterligare några månader klarade Gunilla att livnära sig på egen hand genom bete, men hon
är fortfarande märkbart mindre än de jämnåriga kvigorna.
Skötsel
Skötseln av slåtterängarna finansieras i huvudsak genom att medel från Naturvårdsverket förs över till naturvårdsenheten, länsstyrelsen i Stockholms län. För fagning och slåtter på Sjöängen, Storängen-StrandängenPrästeksängen och Lillängen anlitas Euphrasia HB (G. Hammar). Janne Jansson har efter upplåtelse från
Häverö-Singö pastorat träffat eget avtal med lantbruksenheten på länsstyrelsen beträffande de fem nämnda
slåtterängarna inom block 4970 och 1901, och uppbär EU:s miljöstöd för efterbete på slåtteräng med
särskilda värden.
(Havsstrandängarna och Kohagen omfattas av ett betesavtal om miljöstöd för betesmark med särskilda
värden, tecknat av Janne Jansson. För bete inom övriga delar av reservatet (skogs- och hagmark, Svalmyran)
betalar länsstyrelsen ersättning till Janne Jansson för att hålla betesdjur enligt ett separat avtal.)

Kar ta på motstående sid. 51:
Reservatets gränser och röda gränser för slåtterområdena.
GSD-Fastighetskar tan med flygbild från 2008.
Skala 1:10.000, ©Lantmäteriet.
Reservatet har nyligen utvidgats något mot nordost, så att
spetsen når fram till Långviken. Se kar ta sid. 52.
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Slåttermark i Häverö-Bergby-reservatet
Häverö-Bergby är ett naturreservat som inrättades 1983 genom beslut av länsstyrelsen i Stockholms län.
Markägare är staten genom Naturvårdsverket, förvaltare länsstyrelsen i Stockholms län. Reservatet omfattar
133 ha och domineras helt av skog. Gammal åkermark uppgår till 8 ha, huvuddelen numera betad, medan
endast 1,2 ha utgörs av gammal ängs(slåtter)mark.
Syftet med reservatet var att söka skydda och bevara områdets höga botaniska värden, främst de stora förekomsterna av guckusko i de olika skogsmiljöerna. Men här fanns även kärrmarker, igenväxta åker- och ängsmarker, en mindre strandäng samt utbredda vassbälten runt sjön Lövfjärden och delar av Bergbofjärden.
Den följande redovisningen bygger på Klas-Rune Johanssons inventering i augusti 1979 (Johansson 1980),
som låg till grund för reservatbildningen, och Amelie Lindhagens fältarbeten i juni-juli 1997 och hennes
rapport (Lindhagen 1998). I ”Förslag på skötselområden, mål och åtgärder” skriver hon: ”Målet för reservatets skötsel bör vara att bevara och vårda de stora botaniska och växtekologiska värdena genom att bibehålla och
helst förstärka mosaiken av olika biotoper. ... Skötseln ska bedrivas på ett sådant sätt att områdets kulturmiljövärden i möjligaste mån tas till vara. Kulturhistoriska lämningar ska bevaras och vissa områden bör restaureras så att
kulturhistoriskt präglade miljöer tas till vara.”
Hävdgynnade arter ska genom skötseln av reservatet kunna leva kvar och utöka sina populationer.
Detta innebär bland annat att:
- vissa tidigare slåttermarker hävdas genom slåtter,
- rikkärren röjs och hävdas genom slåtter.
Med Lindhagens rapport som grund fastställdes den nu gällande skötselplanen för reservatet år 2005.
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Häradskartan
Kar tblad Singö 1905
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Ekonomiska kartan 1953
med flygbild från 1941.
Slåtterområden med röda gränser.
Skala 1:20.000. ©Lantmäteriet.

Skötseln bekostas av Naturvårdsverket, som överför medel till länsstyrelsen i Stockholms län. De praktiska
arbetena har hittills utförts av Euphrasia HB (Gunnar Hammar). Stängsling och efterbete på de två slåtterängarna har hittills inte kunnat etableras, trots att det finns betesdjur på fyra av de tidigare åkrarna.
Arbeten på tre slåtterobjekt inleddes 2008 och har fortsatt åren 2009-2012. Uppgifter ur de tidigare nämnda
utredningarna, i kombination med egna erfarenheter, ligger till grund för följande korta redovisningar.
Då författaren 2007 inledde arbetet med ängarna i Häverö socken hade restaurering av slåtterängar i Häverö-Bergbyreservatet ännu inte påbörjats. Först i ett sent skede insåg författaren att även dessa borde inkluderas i sammanställningen. Någon motsvarande, lika noggrann inventering som för de övriga ängarna hann därför inte utföras.
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Bergbofjärden
Areal
Fastighet

0,9 ha (GPS-mätning)
Häverö-Bergby 5:3

Övre bilden
Nedre bilden

Markägare
Brukare

Staten genom Naturvårdsverket
Länsstyrelsen i Stockholms län

Foto söderut längs vägen från Långviken mot vändplan vid Sjölunds.
Kameran riktad norrut mot Bergbofjärdens vassbälte. Redan efter
fyra år börjar marken få god slåtterängsstruktur. September 2011.
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Restaureringsarbetena inleddes sommaren 2008 med de iståndsättningsåtgärder som Lindhagen (1998)
föreslagit:
”Röjning och avverkning av sly och träd av igenväxningskaraktär. Delar av det albestånd som expanderat
ut på strandängen bör avvecklas. Lövslybestånden längs strandängens sidor bör gallras kraftigt. De aspar
som ska avverkas bör ringbarkas två år innan avverkning för att minska risken för kraftiga slyuppslag.”

Även kanten av vasstäcket i norr åtgärdades. Ringbarkning av aspar utfördes däremot aldrig.
Enligt den skötselplan som fastställdes 2005 uppgår arealen till 0,8 ha, Området som nu hävdas är arealmässigt något större, 0,9 ha, eftersom delar i nordväst och kanten av vassbältet även inkluderats.
Sedan 2008 har dessa restaurerade ytor varje år slagits med manuell slåtterbalk. Materialet samlas ihop
och deponeras.

Artsammansättning
Lindhagen (1998) gör följande vegetationsbeskrivning:
”Strandäng på torr till fuktig mark. Fältskiktet är mycket artrikt och hyser många hävdberoende
arter. Bunkestarr och piprör dominerar. Darrgräs, höskallra, kärrsälting, myskgräs, plattsäv, tagelstarr, slåtterblomma och solvända förekommer allmänt. Dessutom växer enstaka exemplar av krissla,
lundsmörblomma, vildlin, åkermynta, ängshavre, ängsnycklar och ängsstarr i området.”

Strandängen vid Bergbofjärden är ett av de områden i reservatet som hyser flest slåttergynnade arter (Tabell
1-2). Detta kan enligt Lindhagen ”... troligtvis härledas till tidigare hävd i området. Strandängen är dessutom
utsatt för kontinuerlig, naturlig störning genom vattnets fluktuationer vilket hindrar igenväxning och därmed
bidragit till gynnsamma förhållanden för betesgynnade ... och störningstoleranta arter.”
De slåttermarksväxter som rapporterats vid olika inventeringar redovisas i Tabell 1-2: 21 positiva signalarter
och 18 andra intressanta slåtterängsarter. Siffrorna är emellertid inte fullt jämförbara med de andra ängarnas,
där en betydligt noggrannare och speciellt inriktad inventering genomförts.
Förekomst av plattsäv Blysmus compressus och ängsstarr Cavex hostiana har noterats av Lindhagen. Uppgifterna
är intressanta och bör följas upp. Båda arterna är rödlistade.

Gulmåra Galium verum

kan användas för växtfärgning. Av rötterna får man en
röd färg, medan blommorna
ger ett gult färgämne.

Älväxing Sesleria uliginosa

är en kalkälskare, typisk för ängar i nordöstra Upplands kustsocknar. De små axen
är nästan svarta, men lyser vitt när gräset
blommar.
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Föreslagen skötsel
Lindhagen (1998) rekommenderade ”slåtter vart eller vartannat år”. Enligt skötselplanen (2005) ska
åtgärderna innefatta ”slåtter, med högst tre års intervall, eller bete med nötkreatur”. Så länge bete inte
införs bör slåtter ske varje år (förf. anm.).
Målet är att bevara en ”öppen strandäng med inslag av hävdgynnade arter. Gynnsamt tillstånd råder
när höskallra, kärrspira och kärrsälting är allmänt förekommande i området”. Förekomsten av dessa tre
arter ska följas upp åtminstone vart femte år genom frekvensuppskattning, enligt skötselplan 2005.

Sjölunds
Areal: 0,2 ha.

Vy söderut mot den gamla husgrunden kring vilken en del kulturväxter från forna dagar lever kvar.

För detta slåtterområde används här den lokala benämningen ’Sjölunds’ efter den sista familj som bodde på
fastigheten. (Observera att förkortningarna Än1, Än2, Ä1 och Ä2 i Lindhagen (1998) används med varierande innebörd för hela eller delar av slåttermarken.) I skötselplanen (2005) benämns området Storrudan.
Såväl den gamla husgrunden som den öppna marken väster om denna samt gräsmarken upp till och inom
vändslingan ingår i slåtterängen.
Även här startade restaureringsarbetena år 2008 med de föreslagna iståndsättningsåtgärderna:
”Röjning och avverkning av träd av igenväxningskaraktär som expanderat in på den öppna marken.
Området bör sedan hävdas genom slåtter.”

Sedan 2008 har arbetet fortsatt med slåtterbalk och insamling och deponering av materialet.

slåtterängar I Häverö socken

55

Artsammansättning
Lindhagen (1998) lämnar följande vegetationsbeskrivning:
”Ängsartade områden på och invid den norra parkeringen på torr till frisk mark. Fältskiktet är artrikt och
man finner ett stort antal hävdberoende arter här. I området ligger en gammal husgrund från 1800-talet.
Detta hus var bebott fram till början av 1900-talet. Vid husgrunden växer i dag några kulturväxter såsom
brandlilja, färgkulla, krusbär, trädgårdsstormhatt och spansk körvel. Fältskiktet karaktäriseras i övrigt av
gulvial, hundkäx, hundäxing, kirskål, kvickrot och lundkovall. Dessutom växer backförgätmigej, skogsknipprot, snårstarr, solvända och ängshavre här. Området vid vändslingan karaktäriseras av brunört,
daggkåpa, groblad, lundkovall, rödklint, rödklöver, rörsvingel och svartkämpar. Här växer även backnejlika, jungfrulin, kungsmynta och solvända.”

De slåttermarksväxter som rapporterats vid olika inventeringar redovisas i Tabell 1-2: 22 positiva signalarter
och 21 andra intressanta slåtterängsarter. En förnyad, fullständig inventering skulle säkert öka antalet arter.
Bland kvardröjande ’kulturväxter’ ingår också kirskål, som bäst bekämpas genom upprepade slåtterinsatser.
Ängshavre
Helictotrichon pratense
är kalkgynnad, föredrar
torrängar och är en
karaktärsväxt i den
s.k. stäppfloran (se
Långskärsbackarna).
Den har förmåga att
klara sig en tid efter
det att hävden upphört och kan därför
ge en fingervisning
om marker, som det
fortfarande går att
restaurera.

Rödklint Centaurea jacea är mycket

vanlig i hela Uppland och en uppskattad
slåtter- och betesmarksväxt som blommar
först i juli-september.

Föreslagen skötsel
Lindhagen (1998) rekommenderar slåtter vart eller vartannat år. Enligt skötselplanen (2005) ska slåtter ske
med högst tre års mellanrum, alternativt bete med nötkreatur eller får om samstängsling kan ske med närliggande betad åkermark.
Målet är att bevara den artrika floran bestående av hävdgynnade arter och sådana arter som odlats
kring torpet. Bevara och synliggöra de kulturhistoriska lämningarna. Gynnsamt tillstånd råder när
färgkulla, solvända, spansk körvel och ängshavre är allmänt förekommande. Förekomsten av dessa
arter ska följas upp åtminstone vart femte år genom frekvensuppskattning, enligt skötselplanen
(2005).
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Rikkärret
Areal: Troligen 0,1 ha.
Kärret ligger 200 m rakt öster om Lövfjärdens östra strand.
Även här startade
restaureringsarbetena
år 2008 med de av
Lindhagen (1998)
föreslagna iståndsättningsåtgärderna:
”Röjning av björkar och björksly
som expanderat
in mot kärrets
centrum, ca
50-60 % bör
avlägsnas. Träd
och buskar på
vissa tuvöar och
i randzonen bör
dock sparas.
Framför allt bör
större sälgar och
askar sparas.”

Röjning av såväl buskar och sly som av högörter och vass har skett med hjälp av röjsåg med trekantsklinga.
Både markbeskaffenhet och avstånd till väg har förhindrat användande av slåtterbalk. Materialet har
samlats ihop i väl avgränsade högar men fått ligga kvar på slåtterytan. Röjning och slåtter har fortgått även
2009-2012.

Artsammansättning
Följande beskrivningar av kärlväxtvegetationen i det aktuella rikkärret har presenterats:
Johansson (1980, sid. 12):
”8.  Rikkärr (Paludella*-typ)
I kanterna växer rikligt med glasbjörk, i övrigt är kärret tämligen fritt från träd och högre buskar (enstaka
tall, gran, brakved och viden). Vass växer högt och rikligt, dock ganska glest i mittpartiet. Pors växer allmänt.
Marken är flyig och tuvad med blöta sänkor emellan. I fältskiktet märks framför allt kärrbräken, tranbär,
kärrviol, sileshår, kråkklöver, grenrör, slåtterblomma, älgört och videört. Dessutom hittades enstaka snip,
korallrot (ett exemplar) och myggblomster (ett exemplar).”   *Piprensarmossa, förf. anm.
Lindhagen (1998, sid. 12):
”I det västra kärret (område K2) förekommer ormbär och ögonpyrola samt den (ej längre, förf. anm.)
rödlistade ormbunken granbräken allmänt. Myggblomster och slåtterblomma har noterats här vid
tidigare inventeringar.”  

Endast slåttermarksväxter som rapporterats vid tidigare inventeringar, och som med säkerhet kan relateras
till detta rikkärr, redovisas i Tabell 1-2: En positiv och en negativ signalart (slåtterblomma resp. älggräs), men
inga andra attraktiva slåtterängsarter. Detta återspeglar att området inte är att betrakta som en normal slåtteräng men utgörs av ett rikkärr, som kanske inte borde innefattas i denna sammanställning.

Föreslagen skötsel
Lindhagen (1998) rekommenderade återkommande röjningar vid behov och eventuellt slåtter vart femte
eller vart sjätte år. Enligt skötselplanen (2005) ska slåtter ske med högst tre års intervall, eventuellt med kompletterande röjningar. – För att uppnå avsedd effekt bör slåtter under flera år framgent ske varje år (förf. anm.).
slåtterängar I Häverö socken
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Södermarken
Areal
Fastighet
Markägare
Brukare

1,48 ha
Bergby 6:1
Norrtälje kommun
Norrtälje kommun

EU-avtal
Giltighet
Blocknr
Ordnr

Kundnr AB 2659
T.o.m. år 2012
6663-664-1672
27

Vy österut ner mot Väddöviken. Slåttern är just avslutad i augusti 2008.

Södermarkens slåtteräng
med röd gräns.
GSD-Fastighetskar tan.
Skala 1:10.000.
©Lantmäteriet.
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Ekonomiska kartan 1953
med flygfotobild från 1941
Röd gräns för Södermarkens
slåtteräng har adderats.
Skala 1:10.000.
©Lantmäteriet.

Historik och tidigare markanvändning
Södermarkens slåtteräng är belägen
omedelbart norr om nya Trästabron,
på fastlandssidan i Häverö socken. Den
relativt kalkrika slåtterängen ligger på en
sluttning ned mot Väddövikens västra
strand. Marken tillhörde tidigare Bergby
Gård. Enligt
Häradskartan 1905
historiska
källor har
området
hävdats
genom
slåtter och
bete sedan
1600-talet.
Under 1700talets senare
hälft och 1800-talets början fanns både
åkertegar och slåtterängar, för att under
1900-talets början övergå till att helt
brukas som betesmark. De första flygbilderna över området är från 1940-talet
och visar att Södermarken utgjorde del
av en större betesmark. Betet, som även
omfattade skogs- och hagmark, upphörde
på 1980-talet, vilket ledde till en viss igenväxning. Själva gården styckades då av
och byggdes ut till en hotell- och
konferensanläggning. Övrig mark övergick i kommunens ägo.
I dag utnyttjas Södermarken som strövområde, framför allt för boende och
gäster vid Bergby Gård och av besökare
vid den närbelägna bad- och campingplatsen.
Restaurering
Restaurering av Södermarken till slåtteräng påbörjades 1998. Därefter har
varje år fagning utförts i april-maj och
slåtter i juli-augusti. Södermarken ingår i
den Lokala naturvårdssatsning (LONA),
som genomförts under åren 2005-2010 i
Norrtälje kommun med ledningskontoret
som ansvarigt för projektet. Slåttermarken
har därvid utökats främst mot väster och
Blockkarta för skiftesredovisning
Underlagskar ta med flygbild från 2008.
Slåtterängen med röd gräns.
Skala 1:10.000.
©Lantmäteriet.
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nordväst genom att trädbevuxna delar avverkats och slyröjts. Nyhamling av fem unga rönnar och en oxel har
också utförts. Syftet är att Södermarken därigenom ska återskapas till den naturliga fodermark som fanns på
1940-talet i form av en välhävdad hårdvallsäng.
Artsammansättning
Genom slåtteraktiviteterna bevaras och ökas ängens hävdbetingade arter och vegetationstyper. Marken är i
huvudsak välhävdad och grässvålen artrik. I de nyrestaurerade partierna lever dock fortfarande några skogsoch hagmarksarter kvar, såsom blåbär, lingon, ljung och stenbär.
Av signallistans positiva arter återfinns 30 stycken. Besökare kan bl.a. glädjas åt kattfot, solvända och två
jungfrulinarter. Den uppmärksamme botanisten kan också lyckas finna några exemplar av låsbräken, främst
längs stigarna. Fältgentiana av den senblommande typen (var. campestris) återfanns 2004 på två olika ställen
med 59 resp. 99 exemplar (Pettersson 2005). Den 24 augusti 2008 räknade författaren 18 exemplar längs
stigen, men det hade förmodligen funnits fler, eftersom slåttern redan hunnit genomföras. I slutet av
september 2010 noterades 13 exemplar, ungefär hälften avslagna och omblommande. Den 9 augusti 2012,
strax före slåtter, återfanns 22 greniga exemplar, den största med 32 blommor. Man borde avstå från att slå
stigkanterna, där gentianan i regel växer, så att den hinner blomma över och sätta frö.
Negativa arter är fåtaliga (Tabell 1). Örnbräken skulle bäst kunna hållas tillbaka genom en extra omgång av
tidig slåtter med klinga.
Dessutom uppträder 28 andra attraktiva slåttermarksarter (Tabell 2).
Av fridlysta orkidéer påträffas Adam och Eva, tvåblad och nattviol samt några stödda exemplar av brudsporre och grönkulla. Även blåsippan är fridlyst, medan gullviva och liljekonvalj är partiellt skyddade.
Den rödlistade och fridlysta hällebräckan finns kring ett hällparti mellan dikesövergången och Trästabron,
där den uppmärksammades 2004. Våren 2009, med perioder av kyligt väder och ett flertal regniga dagar,
räknades ca 1600 exemplar i knopp och blom den 10 maj, den 29 maj 2010 endast 750 exemplar.

Låsbräken Botrychium lunaria

förekommer i regel endast på torra, lågvuxna partier
av ogödslade ängs- och betesmarker. Den tidiga, ibland
bara några centimeter höga ormbunken kan vara
mycket svår att upptäcka. I Södermarken kan den
främst sökas längs stigen ner mot Väddöviken.
60

Ebbe Zachrisson

Vanlig ögontröst Euphrasia stricta

är den vanligaste av de sex ögontröstarterna i landskapet Uppland. Den är senblommande och visar sig
i regel bäst efter slåttern. Ögontrösten har fått ge
namn åt Gunnar Hammars slåtterinriktade företag
Euphrasia HB.

Sen fältgentiana Gentianella campestris var. campestris

klarar sig även vid relativt tidig slåtter. Skulle den bli avslagen
eller avbetad kan den skjuta nya skott från bladvecken på
den kvarvarande delen och ändå hinna blomma. Plantan på
bilden börjar bli överblommad i toppen.

Käringtand Lotus corniculatus

är en inhemsk art i släktet, som numera
också innehåller ett par tillfälliga gräsfröinkomlingar.

Småfingerört
Potentilla tabernaemontani

Ormrot Bistorta vivipara

förökar sig både genom groddknoppar i den
undre delen av axet och med blommor och frön
i den övre delen.

Ängsviol Viola canina

är den mest typiska av slåtter- och beteshar nedliggande, ibland rotslående grenar markernas violarter, men därför inte
alltid den vanligast förekommande.
och kan bilda koncentrerade bestånd
eller mattor.

Nuvarande skötsel
Norrtälje kommun svarar för skötseln och uppbär EU:s miljöstöd för slåtteräng med särskilda
värden. Euphrasia HB (Gunnar Hammar) anlitas för slåtter med slåtterbalk och omhändertagande
(deponering) av slåttermaterialet.
slåtterängar I Häverö socken
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Skyttudden
Areal
Fastighet
Markägare
Brukare

0,43 ha
Herräng 1:331
Norrtälje kommun
Lars Olov Andersson

EU-avtal
Giltighet
Blocknr
Ordnr

Häradskartan
1905

Skyttuddens slåtteräng med röd gräns
GSD-Fastighetskartan. Skala 1:10.000.
©Lantmäteriet.
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Kundnr AB 4078
T.o.m. år 2015
6671-659-0572
2006:1

Ekonomiska kartan 1953
med flygfotobild 1941. Gräns för slåtterområdet
har adderats. Skala ca 1:10.000. ©Lantmäteriet.

Blockkarta för skiftesredovisning.
Underlagskar ta med flygbild från 2008.
Skala ca 1:10.000. ©Lantmäteriet.

Historik och beskrivning
Området är beläget på kommunägd mark mellan Folkets
hus och sjön Blåkaren, norr,
öster och söder om den inhägnade Skyttuddsgruvan.
Markerna har historiska rötter
och slåtter går långt tillbaka i
tiden. Kartor som visar detta
upprättades redan 1640-1642
och 1724. Från ’Karta över
Herrängen 1764 af J Törneman’ (Henriksson m.fl. 1991)
framgår att de största ängarna
var belägna i trakten nordost
om och kringkransande Skyttudden, med den år 1604 upptagna och 1644 ödelagda Skyttuddsgruvan. På
dessa ängar togs ’blandadt Höslag’: ”Främste Ängsdälden innehåller 7.Tl.24 kpl. kan gifwa i medelmåttig
Årswäxt å 3 Lass på Tl.d ... 21 3/8 Lass Hö.” (1 tunnland ung. ½ ha, 1 kappland ca 150 kvm.)
På nordostsidan av det inhägnade schaktet finns en markerad bergsrygg, i norr med en del gråbergs- och
varphögar. En cirkelformad struktur med ca 5 meters diameter omedelbart norr om inhägnaden utgör enligt
Jan-Olof Ivarsson, Kovringe, sannolikt en lämning efter en hästvandring, som använts vid uppfordring av
malm och gråberg ur gruvan. Den kan i så fall vara nästan 400 år gammal – av mycket yngre datum är den
ask som växt upp mitt i ringen. (Se ovanstående bild med LOA i full fart.)
Den nordliga delen av det nuvarande slåtterområdet är glest trädbevuxen, medan den södra delen är helt
öppen. Gräsmarken mellan hällarna på höjdpartiet kan periodvis lida av stark torka.
Restaurering
Området har aldrig varit uppodlat men under järnbruksperioden betats av nötkreatur och hästar, kanske
använts som slåttermark. Det var inte allt för igenväxt när det år 2005 åter började vårdas, sedan Lars Olov
Andersson träffat överenskommelse med Norrtälje kommun om inledande röjning, fagning och slåtter.
Sommaren 2009 sattes ett staket upp vid slåttermarkens östra gräns mot Folkets hus-tomten, liksom
informationstavlor vid stigpassagerna i norr och öster, för att förhindra nedtrampning och slitage.
Artsammansättning
En översiktlig kärlväxtinventering utfördes somrarna 2008-2009 av författaren. Signalartslistan upptar
17 positiva arter (Tabell 1) och dessutom finns 24 andra, värdefulla slåtterängsarter (Tabell 2).
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Av fridlysta arter är den rika förekomsten av Adam och Eva mest iögonfallande, de senaste åren varierande
mellan 800-1100 blommande exemplar. Fåtaliga exemplar av Sankt Pers nycklar uppträder också, sju blommande år 2009, elva exemplar år 2010. Som slåtterängsart finns den i Häverö socken endast på Skyttudden, men
kan i Norrtälje kommun också påträffas på ängarna vid Djävulsviken och Kapellskär. Två exemplar av brudsporre uppenbarade sig sommaren 2012. Andra fridlysta orkidéer, i mindre antal, är tvåblad och grönvit nattviol, samt blåsippa. Gullviva och liljekonvalj är partiellt fridlysta.
Den rödlistade hällebräckan uppvisade 107 blommande plantor år 2009, 18 exemplar år 2010.
Av kulturflyktingar märks brandlilja (Lilium bulbiferum) som dök upp sedan slåtter inletts, och fortsatt att öka.

Sankt Pers nycklar Orchis mascula

har sin svenska nordgräns i trakterna kring Singöfjärden.
På Skyttudden har det funnits ett litet bestånd sedan
långt tillbaka. Den skiljer sig från Adam och Eva bl.a.
genom en något mer lilafärgad nyans på blommorna.

Blåsippa
Hepatica nobilis
presenterar sig
själv när den
kryper fram
ur de bruna
höstlöven.

Vitmåra Galium boreale

har de tätaste och mest lysande blomställningarna av de fyra vitblommiga
måror, som vi kan finna på våra slåtterängar. Här kontrasterar den mot

Stor blåklocka Campanula
persicifolia.
64

Ebbe Zachrisson

Hällebräcka Saxifraga osloënsis

är rödlistad (VU) och har en intressant
historia och utbredning. En kort redogörelse och foto finns i beskrivningen till
Häverö Prästäng (Zachrisson 2006,
sid. 331-332).

Backsmörblomma
Ranunculus polyanthemos

är högväxt, starkt hårig och har finflikiga
rosett- och stjälkblad.

Tvåblad Listera ovata

är främst en lundväxt men etablerar sig
lätt på slåtterängar och i trädgårdsmark.

Liljekonvalj Convallaria majalis

är en av de vanligaste växterna i
Uppland men är ändå partiellt fridlyst
i landskapet. Den finns på alla våra
slåtterängar, utom på själva havsstrandängen och har en viss benägenhet att
bilda monokultur.

Lundtrav Arabis hirsuta

har en tät, lätt igenkännlig bladrosett,
som ligger tryckt mot marken, en lång,
bladig stjälk men obetydliga blommor.

Nuvarande skötsel
För 2006-2010 har L O Andersson, efter upplåtelse från markägaren, tecknat avtal med länsstyrelsen
i Stockholms län och uppbär EU:s miljöstöd för slåtteräng med särskilda värden. Avtalet har förlängts
t.o.m. år 2015.
I åtgärdsplan (november 2006) skriver Måns Svensson:
Natur- och kulturmiljövärden. Kvalificering för tilläggsersättning
Slåtterängen är kvalificerad för tilläggsersättning eftersom den innehåller vegetationstyper och växtarter som visar på långvarig hävd av bete eller slåtter.
Beskrivning
På den s.k. konceptkartan till häradskartan, från ca. år 1900, ser man att stora delar av det område till
vilket slåtterängen hör var öppen ängsmark som slogs med lie. Det är lite svårt att avgöra exakt var
dagens äng ligger på denna karta, men troligen ingår den inte i ängsmarken utan kan ha använts som
betesmark. Gruvdrift har bedrivits i närheten och kanske kan en del av marken under någon period
tagits i anspråk för verksamhet i samband med detta. På 1950-talets ekonomiska karta är delområdet
i stort sett öppet. De delar som är trädbevuxna motsvarar dagens dylika.
Slåtterängen är i liten grad påverkad av produktionshöjande åtgärder som t.ex. gödsling. Den har en
naturlig vegetation med hävdgynnade arter, exempelvis en dokumenterad massförekomst av Adam
och Eva. Träd- och buskskiktet är varierat och består av ek, en, ask och tall. På en av ekarna växer
den rödlistade oxtungssvampen.
Avgränsningen av delområdet följer i stort sett gränsen mot skog eller varphögar. Ett mindre område
med mycket sly i norr är också bortritat.

Sedan ovanstående skrevs har området i norr slyröjts och trädbeståndet glesats ut bl.a. för att den ringformade strukturen ska synas bättre. Eken med oxtungssvampen, som stod mellan slåttermarken och
Folkets hus, fälldes hösten 2008 med anledning av utbyggnaden av dansbanan. Marken fagas och slås med lie.
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Hensvik-området
Skäret och det potentiella slåtter- och betesmarksobjektet Marnsbackarna (se nedan) är båda belägna på
fastigheter i Hensvik, tillhöriga Einar Moberg.
Vid ett besök av Cathrine Bülow, länsstyrelsen i Stockholms län 2003-06-30 lämnades följande inventeringsnotering:
”Skiftena ligger vid ett skärgårdshemman i norra Roslagen i ett ålderdomligt odlingslandskap med en
mycket genuin karaktär. Markerna har under lång tid varit brukade på ett traditionellt sätt av en kunnig och
entusiastisk lantbrukare, som tyvärr blivit för gammal för att fortsätta med djuren. Askarna runt gården har
hamlats och vassen skördats som foder. Bebyggelsen är traditionell med brädpanelad mangårdsbyggnad,
sjöbodar och hölada med vasstak. Höga botaniska värden.”
Sedan ovanstående skrevs har inga stora förändringar skett. I nuvarande läge kan det förstnämnda objektet,
Skäret, fortfarande betraktas och behandlas som en av slåtterängarna i Häverö socken.

Skäret. Vy söderut med fladan i bakgrunden. Några Adam och Eva lyser i fjolårsgräset, träden står i skir vårgrönska, medan de
hamlade askarna ännu inte slagit ut. Maj 2006.

1

2
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Hensviksområdet
Potentiella slåttermarker vid Hensvik:
1 Skäret
2 Marnsbackarna
Underlag GSD-Fastighetskar tan.
Skala 1:10.000.
©Lantmäteriet.

Häradskartan
Kar tblad Singö 1905

Fladen (fladan) var vid förra sekelskiftet en bred brackvattenvik.

Hensvik
Ekonomiska kartan 1953
med flygfotobild från 1941.
Röd gräns för slåtter- och
betesmarker har adderats.
Skala 1:10.000.
©Lantmäteriet.
Vid ’halvtid’ var det inte mycket kvar av öppet vatten.

Blockkarta för skiftesredovisning
Underlagskar ta med flygbild
från 2008.
Skala 1:10.000.
©Lantmäteriet.
Under de senaste sextio åren har de fria vattenytorna helt försvunnit och
vassen har tagit över.
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Skäret
Areal
Fastighet

Ca 0,75 ha
Hensvik 3:1

Markägare
Brukare

Einar Moberg
Familjen Einar Moberg

Historik och beskrivning
Det ur slåtterängssynpunkt aktuella området, benämnt Skäret, omfattar fastmarksdelen mellan den nu
vassbevuxna fladan i sydost, söder och väster, och begränsas av brackvattenstranden i norr. Den genom
landhöjningen successivt torrlagda fladan, som tidigare betecknades som oskiftad samfällighet (S på 1977
års ekonomiska karta) tillföres efterhand angränsande fastighet, 3:1. Endast ett mycket litet område vid
båtplatsen på den lilla udden längst i nordost utgörs nu av samfällt område.
Ungefär två tredjedelar av kullen, 0,75 ha, uppfyller kraven för slåtteräng, medan viss trädfällning till max.
100 träd/ha och röjning skulle krävas i den östra och den allra nordvästligaste delen av Skäret-området.
I äldre tid betades kullen liksom omgivande mark och strandängar av nötkreatur och häst. Viss slåtter av
vass kring fladan ingick också. Hamling av ett 10-tal askar på kullen går tillbaka till denna tid.
Ett fritidshus byggdes i slutet av 1960-talet på den ej officiellt avstyckade ”tomten” som disponeras av en
dotter med familj.
Sedan djurhållningen upphörde i slutet av 1990-talet har området fortsatt hållits öppet genom en kombination av fagning och röjning, slåtter med lie eller slåtterbalk och bete. Somrarna 2009-2010 betades kullen
under tre veckor av två hästar, välavvägt och med ett gott resultat.
Artsammansättning
Vid besöket 2003 antecknade C. Bülow 28 värdefulla arter, av vilka 13 st utgörs av s.k. signalarter. Under
den växtinventering på Skäret, som författaren utfört somrarna 2008-2009, kunde alla de av Bülow noterade
arterna återfinnas. I listorna för Skäret (Tabell 1och 2) finns 30 positiva signalarter och 38 andra attraktiva
slåtterängsarter upptagna.
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Några speciella arter
Ängsgentiana, på stigen ca 20 meter före stugan, elva tidigblommande exemplar i början av juli 2008;
Sumpgentiana på strandängen i nordost och rikligt i kanten av fladan;
Saffransmaskros på strandängen längst i nordost; Strandmaskros vid den ostligaste delen av fladan;
Blankstarr i ett fåtal tuvor i vasskanten sydväst om Skäret, även vid den nordligaste udden;
Korskovall på den norra strandängsremsan, delvis med grönvita stödblad och blekgula blommor;
Guckusko, vid träd/buskkanten ungefär mitt på slåtterängen, inplanterad 2002 från E. Mobergs trädgård.
2008-2010 fanns en grupp med elva plantor;
Adam och Eva i riklig mängd, främst strax sydväst om stugan, 1 238 exemplar år 2008 och 2 234 exemplar år 2010.
Andra fridlysta orkidéer är nattviol, grönvit nattviol och tvåblad, liksom blåsippa; partiellt fridlysta är gullviva
och liljekonvalj.

Ängsgentiana Gentianella amarella

Korskovall Melampyrum cristatum

Sumpgentiana Gentianella uliginosa

Buskviol Viola hirta

Äkta johannesört
Hypericum perforatum

Svartkämpar Plantago lanceolata

har liksom fältgentiana gått kraftigt tillbaka på ängar och i betesmarker.

har svensk nordgräns i Uppland, men är
rätt vanlig hos oss. Den blommar redan i
april-maj med ljust violettblå blommor.

Blomställningen ett mästerverk med
röda, pagodliknande stödblad.

trivs bäst på torrbackar; i friska-fuktiga
partier är det fyrkantig johannesört som
dominerar.

Uppträder i rika bestånd på strandängsremsan och i kanten av fladan.

är omtyckt av djuren men klarar sig bra
både vid bete och slåtter tack vare de
mot marken tryckta bladrosetterna.
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Blankstarr Carex otrubae

har svensk nordgräns i Uppland med
ett par utpostlokaler kring Singöfjärden,
bl.a. den vid Hensvik.

Guckusko Cypripedium calceolus

är en exklusiv art i kalkrik ängsgranskog. På Skäret är den inplanterad.
Hur den långsiktigt kommer att
reagera på solexponering, slåtter
och bete är oklart.

Förslag – framtid
Einar Moberg gick bort 2011 strax innan han skulle fylla 92 år. Den yngsta generationen i ägarfamiljen, tre
ungdomar i 20-25 årsåldern, har visat visst intresse för fortsatt skötsel. Ett EU-bidrag skulle kanske kunna
bidra till att slåtterbalken åter tas i drift. Den har vintern 2009 reparerats och försetts med ny kniv. Som
alternativ till slåtter har kullen de senaste åren periodvis betats av två hästar.
Marken på Skäret bör i nuvarande tillstånd vara kvalificerad till EU:s miljöstöd för slåtterängar med
tilläggsersättning för särskilda värden, eftersom området innehåller vegetationstyper och växtarter,
som visar på långvarig hävd genom bete eller slåtter. Grässvålen är fortfarande tät och välhävdad.

Marnsbackarna
Området, beläget på Einar Mobergs fastigheter Hensvik 3:1 och 1:86 (se ekonomiska kartan 1953), saknar
egentligen eget namn. Men den fuktiga till sanka åker- och kärrmarken från 1:86 och ca. 300 m ostsydost
till Hensviksvägen, brukade benämnas Marn (Maren), medan de hällrika betesmarkerna sydost om infartsvägen till gården enligt Moberg kallades Marnsbackarna. Detta namn används här för det beskrivna området.
Markerna stäcker sig från den gamla ladan med vasstak på fastigheten 1:86, nordväst-ut på ömse sidor av ett
kraftigt fördjupat, delvis sprängt dike, som korsar infartsvägen till gården och sedan rinner ner mot fladan i
nordväst. Ingen del har varit uppodlad förutom en obetydlig remsa norr om diket i öster, som återstod efter
dikesutvidgningen, men som var för smal för att kunna brukas. Möjligen har i äldre tid mindre partier utnyttjats som slåtteräng.
Artsammansättning
Vid besöket 2003 nämner C. Bülow växter som Adam och Eva, backnejlika, bockrot, gulmåra, gullviva,
jungfrulinarter, prästkrage, solvända, ärenpris och brudbröd.
Stora bestånd av hällebräcka fanns på 1990-talet invid vägen och på hällmarken, men sedan betet upphörde
2002 har antalet gått kraftigt tillbaka. 2006 fanns fortfarande spridda exemplar, men vid länsstyrelsens
hällebräckainventering 2008 kunde den ej återfinnas. Våren 2009 visade den sig dock åter på en ca m2-stor
fläck med 142 exemplar i knopp och blom. Majviva (svavelblomma?) fanns förr i tiden i stor mängd. På den
fuktigare delen norr om diket i öster, som ända in på 1990-talet hade karaktär av kalkfuktäng, gick det nästan
alltid att hitta några exemplar, men de blev med åren allt färre. Vid besöken 2008 och 2009 var majvivan
borta, liksom brudsporren, vilken varit en trogen följeslagare.
Förslag – framtid
Botaniskt har området stor potential och goda förutsättningar att kunna bli slåtteräng. Eller skulle
backarna med begränsad röjning och bete kunna förbli en mycket attraktiv naturbetesmark med sitt
stora inslag av hamlade askar. Förutom tillgång till nötkreatur, hästar eller får, skulle stängsling emellertid
dra betydande kostnader och kräva tillsyn, något som för närvarande knappast är realistiskt.
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Trift

Bistorta vivipara

Ormrot

X
X

Darrgräs

Cardamine pratensis ssp. prat.

Äkta ängsbräsma

X

X

Hirsstarr

Carlina vulgaris

Spåtistel

Centaurium littorale

Kustarun

X

Centaurium pulchellum

Dvärgarun

X

Circium helenoides

Brudborste

X

X

X

Dactylorhiza maculata ssp.mac.

F

Jungfru Marie Nycklar

X

Knägräs

X

X

Dianthus deltoides

Backnejlika

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

Kärrknipprot
X

Filipendula vulgaris

Brudbröd

X

X

X

X

X

X

Galium verum

Gulmåra

X

X

X

X

X

X

Gentianella camp.var.camp.

EN Sen fältgentiana

Gentianella camp.var.suecia

EN Tidig fältgentiana

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Brudsporre

X

X

Helianthemum nummularium

Solvända

X

X

X

X

X

X

Helictotrichon pratense

Ängshavre

X

X

X

X

X

X

Hypochoeris maculata

Slåtterfibbla

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NT Sommarfibbla

Leucanthemum vulgare

Prästkrage

X

X

Linum catharticum

Vildlin

X

X

Luzula multiflora

Ängsfryle

X

X

Luzula pallida

Blekfryle

Lychnis flos-cuculi

Gökblomster

Nardus stricta

Stagg

Ophioglossum vulgatum

Ormtunga
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X

X

X

X

Orchis mascula

X

X

X

X

Leontodon hispidus

X

X

X

Vanlig ögontröst

F

X

X

Euphrasia stricta

Gymnadenia conopsea

X

X

X

X

Danthonia decumbens
F

X

X

NT Klasefibbla
Ängsnycklar

12

X

Carex panicea

F

X

X
X

11

X

X

NT Ängsstarr

Dactylorhiza incarnata

X

X

NT Låsbräken

Briza media

10

Hensvik (Skäret)

Armeria maritima

9

Skyttudden

X

8

Rikkärr (R2)

X

7

Häverö-Bergby

Sjölunds

Kattfot

Epipactis palustris

6

Häverö Prästäng

Antennaria dioica

Crepis praemorsa

5

Moängen

X

Carex hostiana

4

Östernäsbackarna

X

Botrychium lunaria

3

Strandängen

Hamnvägen

Blåsuga

Rödlistekategori
Fridlysning

Ajuga pyramidalis

Positiva
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Häverö-Östernäs
Långskärsbackarna

enligt Ängs- och betesmarksinventeringen 2005,
anpassade till Norrtälje
kommun

1

Bergbofjärden

Signalarter

Södermarken

Tabell 1

F

Sankt Pers nycklar

X

X

X

X

X

X

X
X

5

6

8

9

10

11

12

Häverö Prästäng

Bergbofjärden

Häverö-Bergby

Moängen

Östernäsbackarna

Strandängen

Hamnvägen

Långskärsbackarna

Rödlistekategori
Fridlysning

7

Hensvik (Skäret)

4

Skyttudden

3

X

X

X

X

Rikkärr (R2)

2

Häverö-Östernäs

Sjölunds

1

Södermarken

Tabell 1 – forts.

Parnassia palustris

Slåtterblomma

Pimpinella saxifraga

Bockrot

Pinguicula vulgaris

Tätört

Plantago media

Rödkämpar

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

F

Ängsnattviol

Platanthera bifolia, spp.latiflora

F

Skogsnattviol

Poa alpina

Fjällgröe

Polygala amarella

Rosettjungfrulin

X

X

Polygala vulgaris

Vanligt jungfrulin

X

X

Primula farinosa

Majviva

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gullviva

X

X

Rhinanthus minor

Ängsskallra

X

X

Rhinanthus serotinus

Höskallra

Scorzonera humilis

Svinrot

Selaginella selaginoides

Dvärglummer

Succisa pratensis

Ängsvädd

Thymus serpyllum

Backtimjan

Trifolium frageriferum

Smultronklöver

Triglochin maritimun

Havssälting

X

Triglochin palustre

Kärrsälting

X

Trollius europaeus

Smörbollar

Veronica officinale

Ärenpris

Veronica spicata

Axveronika

Primula veris

X

X

X

Platanthera bifolia, ssp.bif.

(F)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Antal positiva

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

25

17

18

18

35

21

22

1

X

X

X

30

17

30

X

X

X

Negativa (ohävdsarter)
Aconitum lycoctonum

Nordisk stormhatt

Anthriscus sylvestris

Hundkäx

X

X

X

X

X

X

X

X

Filipendula ulmaria

Älggräs

X

X

X

X

X

X

X

X

Geranium sylvaticum

Midsommarblomster

X

X

X

X

X

X

X

Juncus conglomeratus

Knapptåg

X

Juncus effusus

Veketåg

X

Pteridium aquilinum

Örnbräken

Rumex crispus

Krusskräppa

Rumex longifolius

Gårdsskräppa

Urtica dioica

Brännässla

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

Antal negativa

3

3

4

4

4

5

5

4

1

4

1

5

Totalt antal

26

28

21

22

22

40

26

26

2

34

18

35
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Tabell 2
5

6

7

X

X

X

Campanula persicifolia

Stor blåklocka

X

X

X

X

X

X

Campanula rotundifolia

Liten blåklocka

X

X

X

X

X

X

Carex capillaris

Hårstarr

Carex caryophyllea

Vårstarr
Hundstarr

Carex otrubae

Blankstarr
VU

Rödklint

Cerastium semidecandrum

Vårarv
(F)

10

11

12

X

X

Hensvik (Skäret)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Loppstarr

Centaurea jacea
Convallaria majalis

9

Hartmansstarr

Carex nigra
Carex pulicaris

Sjölunds

X

Bergbofjärden

X

Häverö Prästäng

Lundtrav

Moängen

Arabis hirsuta

Östernäsbackarna

X

Strandängen

Hamnvägen

X

Rödlistekategori
Fridlysning

Sammetsdaggkåpa

VU

8

Häverö-Bergby

Skyttudden

4

Södermarken

3

Alchemilla glaucescens

Carex hartmanii

Liljekonvalj

Corydalis solida

Stor nunneört

Cynosurus cristatus

Kamäxing

Cypripedium calceolus

F

Guckusko

Dactylorhiza sambucina

F

Adam och Eva

Dactylorhiza viridis

F

Grönkulla

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Draba muralis

Lunddraba

Eleocharis uniglumis

Agnsäv

Erophila verna

Nagelört

X

X

Fragaria viridus

Backsmultron

X

X

Fritillaria meleagris

Kungsängslilja

X

Gagea lutea

Vårlök

X

Galium boreale

Vitmåra

Gentianella amarella

Ängsgentiana

Gentianella uliginosa

Sumpgentiana

Geranium columbinum

Duvnäva

Geranium molle

Mjuknäva

X

Blåsippa

Hypericum perforatum

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Äkta johannesört

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Inula salicina

Krissla

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Juncus gerardii

Salttåg

Hepatica nobilis

F

X

X

X

X

X

Lotus corniculatus

Käringtand

X

X

X

X

Luzula campestris

Knippfryle

X

X

Korskovall

X

X

Melampyrum cristatum
Ebbe Zachrisson

F

NT

X

X

Tvåblad

Listera ovata
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Häverö-Östernäs
Långskärsbackarna

i Norrtälje kommun

1

Rikkärr (R2)

Andra slåtterängsarter

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

6

Strandmynta

Myosotis ramosissima

Backförgätmigej

Odontites litoralis

Strandrödtoppa

Ophrys insectifera

F

X

X

X

X

Häverö Prästäng

X

Flugblomster

Plantago lanceolata

Svartkämpar

X

X

Potentilla tabernaemontani

Småfingerört

X

X

X

Ranunculus bulbosus

Knölsmörblomma

X

X

X

X

X

Ranunculus polyanthemos

Backsmörblomma

X

X

X

X

X

Satureja acinos

Harmynta

X

X

Saxifraga granulata

Mandelblomma

X

X

X

Hällebräcka

X

X

X

Seseli libanotis

Säfferot

X

Sesleria caerula

Älväxing

X

Taraxacum balticum

Östersjömaskros

X

Saffransmaskros

X

Strandmaskros

X

Taraxacum suecicum
Trifolium montanum

NT

X

X

Backklöver

X

X

X

X

X

X

Viola canina

Ängsviol

X

X

Viola hirta

Buskviol

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vårklynne

NT

X
X

Valerianella locusta

Viola rupestris

12

X

Kärrspira

NT

11

X

Pedicularis palustris

Taraxacum crocinum

10

X

Kungsmynta

VU

9

X

Origanum vulgare

Saxifraga osloënsis

8

Häverö-Bergby

Moängen

Östernäsbackarna

Strandängen

Hamnvägen

Långskärsbackarna

Rödlistekategori
Fridlysning

Mentha litoralis

7

Hensvik (Skäret)

5

Skyttudden

4

Rikkärr (R2)

3

Sjölunds

2

Häverö-Östernäs

Bergbofjärden

1

Södermarken

Tabell 2 – forts.

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

Sandviol

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Antal

33

35

21

31

26

38

18

21

0

28

24

38

Totalt Tabell 1 och 2

59

63

42

53

48

78

44

47

2

62

42
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Förteckning – färgbilder av slåttermarksarter (med sidnummer)
Adam och Eva

18

Knippfryle

43

Slåtterfibbla

20

Agnsäv

34

Knägräs

21

Småfingerört

61

Backförgätmigej

27

Knölsmörblomma

26

Smörblommor

Backklöver

22

Korskovall

69

Smörboll

Backnejlika

37

Krissla

27

Solvända

42
20

Backsmultron

26

Krusskräppa

10

Starrar

Backsmörblomma

64

Kungsmynta

38

Stor blåklocka

64

Blankstarr

70

Kungsängslilja

44

Stor nunneört

44

Blåklockor

38, 64

Kustarun

32

Strandmaskros

33

32, 34, 43, 48, 70

Blåsippa

64

Käringtand

61

Strandmynta

33

Blåsuga

26

Kärrspira

33

Strandrödtoppa

33

Bockrot

38

Kärrsälting

31

Sumpgentiana

69

Brudborste

37

Liljekonvalj

65

Svartkämpar

69

Brudbröd

37

Liten blåklocka

38

Säfferot

22

Brudsporre

20

Lunddraba

39

Tidig fältgentiana

47

Brännässla

10

Lundtrav

65

Trollius

42

Buskviol

69

Låsbräken

60

Tvåblad

65

Daggkåpor

27

Majviva

47

Tåg

34

Darrgräs

21

Mandelblomma

39

Tätört

48

Duvnäva

48

Maskrosor

33

Vanlig ögontröst

60

Midsommarblomster

10

Vanligt jungfrulin

25

27

Veronikor

38

26, 33, 38

Vildlin

43

54, 64

Violer

48, 61, 69

Fibblor

20, 25

Flugblomster

48

Mjuknäva

Frylen

43

Myntor

Fältgentiana

47, 61

Förgätmigejer

27

Måror
Nagelört

38

Vitmåra

64

Nattviol

25

Vårarv

26

Vårklynne

38

Gentianor

47, 61, 69

Guckusko

70

Nävor

Gullviva

42

Ormrot

61

Vårlök

43

Gulmåra

54

Ormtunga

32

Vårstarr

43

Gårdsskräppa

10

Prästkrage

42

Äkta höskallra

31

Gökblomster

42

Rosettjungfrulin

25

Äkta johannesört

69

Harmynta

26

Rödklint

56

Älggräs

10

Havssälting

31

Rödkämpar

26

Älväxing

54

Hirsstarr

32

Rödtoppor

33

Ängsfryle

43

Hundkäx

9

Saffransmaskros

33

Ängsgentiana

69

Hundstarr

34

Salttåg

34

Ängshavre

56

Hårstarr

48

Sammetsdaggkåpa

27

Ängsnattviol

25

Hällebräcka

64

Sandviol

48

Ängsnycklar

31

Höskallra

31

Sankt Pers nycklar

64

Ängsskallra

22

Jungfrulin

25

Sen fältgentiana

61

Ängsviol

61

Kamäxing

44

Skallror

22, 31

Ärenpris

38

Kattfot

21

Skogsnäva

10

Ögontröst

60

Klasefibbla

25

Skräppor

10

Örnbräken

32

Östersjömaskros

Klövrar
76

26, 64

Ebbe Zachrisson

22

Slåtterblomma

10, 27, 48

9
33

Slåtterängar i Norrtälje kommun – fastlandsdelen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Långskärsbackarna
Hamnvägen
Strandängen
Östernäsbackarna
Moängen
Häverö Prästäng
Bergbofjärden
Sjölunds
Rikkärret
Södermarken
Skyttudden
Skäret
Västernäs
Djävulsviken
Storängen
Maran
Kista hav
Rörvik
Kråkhättan
Carlberg
Södersjön
Sunnbacken
Vigelsjö
Kapellskär
Eknäset
Libbersmora
V. Kornakärret

12

11
13 1-5

6
7-9

Karta sid. 4

10

14

15
16

17

18
19

Se även tabell på sid. 7

27

20

21

26

22-23
25

0

5

24

10 km

Sockengränser i grått, kommungräns med grågrön skuggning,
länsgräns tjockare. Ljusgult är skogs- och myrmark, gult åker- och betesmark.
Tätorter i orange/gult med svart inramning. Fritidshusbebyggelse ej redovisad.
Ur GSD-Fastighetskartan. ©Lantmäteriet.
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En solig sensommardag 2012 samlades vi på Östernäsbackarna för att tillsammans bärga årets höskörd. För transporterna svarade Karl-Ivar Larsson
boende i Kovringe.
Foto: Ulla-Britt Berglund
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Ebbe Zachrisson

SLÅTTER
Nu sveper sunnan över Olands härad
så god och varm med torka i sitt spår.
Högt vare han i dessa dagar ärad,
då markens gräs i yppig mognad står.
På molnfri himmel julisolen skrider
på färd mot aftonlandets öppna kust.
Högt lovad vare hon i dessa tider,
då varje strå står tungt av saft och must.
Var gård står tom och tyst och stängd var stuga.
Allt folket ut i morgonstunden drog.
Ett ivrigt tåg med lie, harv och tjuga
av ekon hälsat i den svala skog.
På vall och slåta trägna liar glimma,
och brynen gny så vasst på vret och myr.
Men glad är slåtterns korta middagstimma
och många blomsterfejdens äventyr.
Het dagen är och alla stunder bråda.
Men svalka fläktar in från tjärn och sjö.
Och över landet går en doft av kåda,
av mogna smultron och av slaget hö.
Blås sunnanvind i oförtruten iver
och feja rent ditt luftiga gemak!
Håll, gyllne sol, de löften, som du giver,
att allt må bärgas under trygga tak!

Olof Thunman
Olandssånger, 1927

slåtterängar I Häverö socken
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SLÅTTERÄNGAR                  och       VANDRINGSLEDER
De rödprickade stigarna är i terrängen markerade med träpålar med röd topp.
I kartunderlaget återfinns med svart beteckning också andra stigar och mindre
markvägar. Elljusspåret kring Herrängs idrottsplats har lagts in med röd streckning.
Påtryck på ekonomiska kartan 1977. Skala 1:10.000 (1 cm = 100 m).
©Lantmäteriet. Medgivande i2012/0993.

Naturvård i Norrtälje kommun är en serie rapporter som började ges ut 1990 med
syfte att berätta om intressanta och värdefulla naturområden eller vårt miljöarbete.
Rapporterna kan beställas från Norrtälje kommun, Box 800, 761 28 Norrtälje, per
tfn 0176-710 00 alt. via hemsidan www.norrtalje.se
Följande rapporter har hittills utkommit:
1.		Erken-området – naturinventering och förslag till skyddsåtgärder
2. 		Broströmmen – en naturinventering från Erken till Norrtäljeviken
3. 		Tranviks naturreservat – naturinventering med förslag till skötselåtgärder
4. 		Rimsjöskogen – naturinventering av ett urskogsartat område
5. 		Långsjön/Karlsdalsmossen – naturinventering av ett skogs- och våtmarksområde
6. 		Extremrikkärr – botanisk inventering med förslag till skötselåtgärder
7. 		Skedviken – naturinventering med förslag till skötselåtgärder
8. 		Penningbyån/Väsbysjön – naturinventering med förslag till skötselåtgärder
9. 		Arsläjan – naturinventering av en kustnära barrskog
10.		 Storanden – naturinventering av ett skogs- och våtmarksområde
11.		 Mårdsjö-området – naturinventering och förslag till landskapsekologisk planering
12.		 Limmaren-området – naturvärdering och skötselförslag
13.		 Södra Bornan – botanisk inventering med förslag till skydds- och skötselåtgärder
14.		 Utålskedjan – naturinventering av riksobjektets landområden
15.		 Lidö – naturinventering med förslag till skydds- och skötselåtgärder
16.		Östra Lermaren/Eknöviken – naturinventering av riksintressanta havsvikar
17.		 Aspdalssjö-området – inventering av naturskogar
18.		 Kundbysjön – restaurering av en våtmark
19.		 Odlingslandskapets förändring på Stomnarö
20.		 Restaurering av sjöar och vattendrag – genom lokalt engagemang
21.		 Kustens strandområden – en kartläggning av naturvärden och exploatering
22.		 Åsarnas grundvatten – en kartering av grundvattentillgångar i Lohärads- och Röåsen
23.		 Häverö-Östernäs fritidshusområde – vård av kustnära, ört- och lövrika marker
24.		 Dammar och småvatten – hemvist för större vattensalamander och andra arter
25.		 Skärgårdens odlingslandskap – bevarande genom lokalt engagemang
26.		 Landlevande mollusker i kalkrika miljöer
27.		 Fältgentiana – en indikator på värdefulla naturbetesmarker
28.		 Färsna gård – förslag till naturskola
29. Inventering av lavar, mossor och svampar
30.		 Runö, Bränd-Hallskär och Kläppen – geodiversitet i Söderarms skärgård
31.		 Ängssvampar – inventering av några slåtterängar och naturbetesmarker
32.		 Skärgårdens odlingslandskap – vad hände med det lokala engagemanget?
33.		 Odlingslandskapet i Roslagen – rapport från konferensen 4-5 oktober 2006
34.		 Heden och Mönäsviken på Svartlöga – skötselplaner
35.		 Aktionsplan för biologisk mångfald – uppföljning 1997-2007
36.		 Fjärilar i Norrtälje kommun - inventering 2007-2008
37.		 Runö, Bränd-Hallskär och Kläppen – marinbiologisk inventering i Söderarms skärgård
38. Bolsmossen – ett miljöarkiv för landskapsutveckling i Rimbotrakten
39. 	Viren-området – naturinventering
40. Små kustnära vattendrag – viktiga för vårlekande fiskar
41. Fasterna kommunskog – historisk landskapsstruktur och skydd av biologisk mångfald
42. Geodiversitet vid Färsna gård
43. 	Värdefulla naturbetesmarker i Norrtälje kommun
44. Svanberga – skötselplan för ett skogsområde vid Erken
45. 	Vätö huvud – skötselplan för ett skogsområde på Vätö
46. Näset – skötselplan för ett skogsområde i Rimbo
47. Bolsmossen – skötselplan för ett myr- och skogsområde vid Rimbo
48. Färsna – skötselplan för ett tätortsnära område vid Norrtälje
49. Runö, Bränd-Hallskär och Kläppen – skötselplan för tre skärgårdsområden
50. Slåtterängar vid Häverö-Östernäs och i andra delar av Häverö socken

Omslagets framsida
Moängen i augusti 2009. Vid backkrönet försvinner Gruvvägen söderut.

