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Ängar 

Allmän bedömning 
Visserligen kan man konstatera att det verkar som att ganska få av era örter har 
grott och det kan vara lite svårt att med säkerhet avgöra vad det beror på. Men 
å andra sidan ser jag att marken är relativt mager, det finns förutsättningar och 
vissa av arter t ex prästkrage tycks ha börjat etablera sig. Det är inte otänkbart 
att en del fröer ligger kvar i marken och kan gro senare, särskilt i de fläckar där 
gräset är glesare. Där gräsvegetation är tät kommer det att ta längre tid innan 
örterna lyckas få fäste. Generellt bör man veta att det kan ta tid att anlägga en 
fin äng.  

Det viktigaste är den årliga skötseln, dvs att gräs och örter slås av under som-
maren och tas bort. Dessutom bör man tänka på att de traditionella ängs-
blommorna ofta är ganska anspråkslösa, således kan man inte förvänta sig att 
ängarna kommer att vara uppseendeväckande, även efter flera år om resultatet 
blir lyckat, det handlar snarare om en anspråkslös skönhet.  

Det går också att hjälpa örterna på traven med hjälpa av insådd som ni prövat. 
Men det är lite oklart varför resultatet inte blivit som ni hoppats. Möjliga för-
klaringar är: 

• Kanske hade det hjälpt om sanden blandades med en aning organisk jord 
(planteringsjord) som binder fukt och kan hjälpa fröna att gro. Svårt att exakt 
veta hur mycket (20-50% är min gissning), jag tror man måste prövas sig fram. 
Risken med för mycket orgainska jord är istället att andra oönskade arter gyn-
nas. 

• Kanske handlar det om tid. De frön ni sått kan ligga i jorden och eventuellt 
gro om några år. Många fröer tar flera år innan de gror. Särskilt på ytor där 
man kan se en del bar jord och där gräset inte är för tätt kan finnas förutsätt-
ningar för örterna att gro om några år.  

• Kanske handlar det om att ni inte fått bort gräset ordentligt för åtgärden eller 
att era förblandningar innehöll en del gräs som helt enkelt konkurrerar ut ör-
terna. 

• Kanske har ni valt en annan fröblandning. Jag tycker marken ser ganska torr 
ut och skulle rekommendera en blandning för torr näringsfattig jord, åt-
minstone på de ytor vi tittade på. 

• Kanske har ni myllat ner fröna för djupt. De ska bara myllas ner mycket ytligt 
med kratta eller vält. En del fröer kan till och med behöva ljus för att gro. 

Mina rekommendationer 
Årlig skötsel:  

• Ängarna slås varje år under perioden 13 juli – 15 augusti.  

• Delar av ängen med som har mycket tätt gräs, bladrika oönskade växter eller 
frösättande växter som man inte vill ha bör slås tidigare så att dessa arter ej 
hinner fröa av sig. Däremot bör de örter man vill ha kvar i ängen hinna fröa av 
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sig, alternativt att de får ligga några dagar på ängen och fröa av sig innan man 
tar bort höet.  

• Slåtterna bör ske med skärande redskap. Lie, eller slåtterbalk. Växterna ska 
slås av så långt ner som möjligt. 

• Efter slåttern ska höet tas bort.  

• Efter slåttern kan marken gärna slås ytterligare en gång i slutet på augusti eller 
början på september. Ett lämpligt alternativ till detta är att marken istället 
klipps med gräsklippare efter slåttern, men då måste gräsklippet tas bort.  

• Högt gräs i kanterna kan klippas med gräsklippare. 

 

Kompletterande insådd: 

Pröva kompletterande insådd i 4 mindre ytor ca 1,5 x 1,5 meter.  Fyra stycken i 
varje område. Dela upp åtgärden på två år om ni vill. Det blir snyggare om 
ytorna ej är fyrkantiga utan lite oregelbundna. Välj gärna ytor som domineras 
av t e x gräs, här är ändå chansen liten att redan sådda fröer gror och konkurre-
rar ut gräset. På dessa ytor tar ni bort allt gräs. Pröva sedan t ex enligt följande. 

Ruta 1. Dressa ett tunt lager sand blandat med 20% humus. Så fröna i detta.  

Ruta 2. Gräv bort överst jordlagret, minst 5 cm. Fyll tillbaka med sand. Så 
fröna i detta. 

Ruta 3. Gräv bort överst jordlagret, minst 5 cm. Fyll tillbaka med sand blandad 
med 20% humus. Så fröna i detta. 

Ruta 4. Gräv bort överst jordlagret, minst 5 cm. Fyll tillbaka med sand blandad 
med 50% humus. Så fröna i detta. 

För ytan närmast havet skulle jag prova Pratensis blandning 115 för torr havs-
strandäng och för den andra ytan Pratensis blandning 104. I båda fallen skulle 
jag be om att få blandningen utan inslag av gräs. 

Blanda gärna fröna med lite sand, sågspån eller vetekli för att lättare kunna 
sprida dem jämt. Mylla ner dem mycket ytligt. 

I båda era områden har ni enstaka exemplar av höskallra. Det är intressant. 
Den skulle kunna bli väldigt fin i ängarna. Såvida denna inte funnits med i nå-
gon av fröblandningarna kan det var så att ni väckt en slumrande fröbank till 
liv i marken. Prova gärna att samla frön från höskallran och se om ni kan få 
den att sprida sig. 

Utvärdera efter några år vilket som verkar fungera bäst. För att ni ska kunna 
utvärdera måste ni noga notera vilka arter ni sått och hur ni gått tillväga i re-
spektive yta. 
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Dammar 

Allmän bedömning 
Jag tycker att de flesta av er dammar ser ut ungefär som man kan förvänta sig. 
Att det t ex växer vass och kaveldun i kanterna på vissa av dammarna och att 
det växer flytbladsväxter i flera av dem är helt naturligt. Flytbladsväxter som t 
ex gäddnate är bl a viktiga för den biologiska mångfalden. Då undersidan av 
dessa blad kan t ex salamandrar lägga sina ägg. Vegetation i form av t ex kavel-
dun strandkanterna är viktiga för fåglar. 

Man ser inga allvarliga tecken på igenväxning som måste åtgärdas. Sedan om 
någon tycker det är vackrare med rena vattenytor än med vatten som delvis 
täcks av vegetation är mer en smaksak – och kom ihåg – i denna typ av små 
dammar är det helt naturligt med vegetation. 

Dammen med karp är biologiskt väldigt artfattig. Karparna är främmande ar-
ter. Man bör tänka på att det inte är tillåtet att plantera in främmande fiskarter 
som kan sprida sig till naturliga vattendrag. 

Mina rekommendationer 
• Fortsätt skötseln av dammarna ungefär som idag. 

• Där ni slår strandkanterna bör vegetationen tas bort från platsen efter åtgär-
den. Den bör inte tillåtas flyta ut i vattnet. 

• Spara gärna en del högre med kaveldun främst runt de större dammarna – 
den är viktig för fåglar. Det skulle för övrigt vara mycket arbetskrävande att 
försöka hålla undan den helt. Däremot är det bar positivt om man skapar vari-
ation och slår den högvuxna vegetationen på stranden och en byt ut i vattnet 
(slå gärna av växterna under vattenytan). Genom att slå och föra bort en del 
kaveldun, transporter man också bort en del näring från dammen vilket är po-
sitivt. 

• För biologisk mångfald är det särskilt positivt om den norra grunda strand-
kanten, som får sol från söder är fri från vass och kaveldun. Här leker bl a gro-
dorna och salamandrarna på våren. 

• I stillastående dammar med dålig omsättning och viss belastning av näring 
kan man få grönalger, klumpar med grön slem. Detta kan försvinna genom 
ökad vattenomsättning. Om det inte är möjligt kan man pröva att ta bort grön-
algerna på mekanisk väg, samla med håv, skrapa eller liknande. Gäddnaten 
tycker jag man ska lämna kvar, men det gör inget om lite följer med i bara far-
ten. Man bör dock vänta till eftersommaren då salamander äggen kläckts.  

• Undvik att plantera in fisk. 

Övrigt 
Om ni har behov av fler dammar kräver det särskild projektering och flödesbe-
räkningar. Det är sådant vi kan hjälpa till med men jag ser det som ett eget lite 
större projekt. 
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