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Sammanfattning 

Ängen har en särställning med den mångfalden av växter och djur som lever på ängen. Den 

har också historiskt haft mycket stor betydelse för oss och vår odlingskultur och ängens 

historia i vårt land sträcker sig flera tusen är.  

Det finns olika metoder att anlägga äng och många faktorer som påverkar resultatet. Jag har 

därför valt att göra en litteratursammanställning och samtala med personer som arbetar med 

anläggning och skötsel av äng. 

Resultatet visar att jordbearbetningen innan anläggningen är den viktigaste och mest 

tidskrävande faktorn för en lyckad äng. 
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Bakgrund 

Ängen har en särställning med sin mångfald av örter, gräs och djur och är djupt rotad i vår 

svenska odlingskultur (Svensson 2012). En äng är i allmänhet en naturlig slåttermark som 

man inte gödslar, kultiverar eller sår med främmande arter. Den består till största del av 

stråväxter men också örter och ibland även buskar och träd. Det som är unikt med ängar är att 

det lever många olika arter av både flora och fauna. Den stora artrikedomen beror på att 

växter som inte är så konkurrenskraftiga gynnas av den här typen av slåtterhävd och de 

starkväxande hålls tillbaka (Ekstam m.fl. 1988). Eftersom man inte gödslar ängen är jorden 

kvävefattig och därmed skapas en speciell miljö där ingen art tränger ut någon annan. På 

gamla välskötta ängar finns 40-50 arter per kvadratmeter. De växer tätt och därför bildas en 

tät grässvål som förhindrar att frön från träd kan etablera sig (Höök 1998). Artrikedomen på 

ängarna beror på den oavbrutna hävden som ger en ljus och öppen mark och mager jord. Man 

delar in ängar i hårdvallsäng och sidvallsäng. Hårdvallsäng är de torra och öppna ängarna på 

fast mark och där kan det även växa träd och buskar. Sidvallsängar är fuktiga och ibland blöta 

till exempel strandängar och myrängar (Svensson 2012). Hårdvallsängar och sidvallsängar 

delas sedan upp i ett 10-tal olika typer av ängar och en del mellanting beroende på jordmån, 

klimat, funktion med mera. Det finns väl beskrivet till exempel i boken Ängar utgiven av 

Jordbruksverket (se referenser). 

Kort historik om ängar 

I Sverige började jorden brukas för 5-6000 år sedan vilket är början av ängens historia. När 

klimatet blev kallare, för ca 2000 år sedan, började man bygga hus och stalla in boskapen i 

ladugårdar. För att få vinterfoder till djuren började jorden brukas med ängs- och åkermark. 

På ängarna slogs gräset och löv skördades och torkades till vinterfoder. När skörden var klar 

användes ängen ofta som bete till djuren. Åkermarken användes för odling av spannmål. 

Gödsel, efter djuren i ladugården, användes på åkermarken. Då kom uttrycket ”ängen är åkers 

moder” det vill säga ju större ängsmark man brukade desto fler kreatur kunde man föda och ju 

större åkermark kunde brukas. Därför kom äng att brukas i stora arealer. De ängar som i första 

hand användes var på fuktig och kalkrik mark. När befolkningen sedan växte och mer 

ängsmark behövdes började man också bruka på torrare marker. Även vass och myrar slogs 

till vinterfoder (Ekstam m.fl. 1988). 
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Skötseln av en äng bestod av fagning på våren, slåtter med lie i juli-augusti, bärgning av 

slaget hö, röjning och om det fanns lövträd även hamling. Fagning innebär att man räfsade 

bort gammalt torrt fjolårsgräs (förna) och plockade bort grenar och pinnar så att gräs och örter 

hade lättare att börja växa. Efter slåttern lät man höet ligga kvar på marken och torka och fröa 

av sig (ibid). Några veckor efter slåttern lät man ofta djuren beta på ängarna och det fick de 

göra fram till hösten. På så sätt betades gräset ner ordentligt och det blev inte så stor 

ansamling av förna på våren. Djuren fick dock inte beta för långt in på hösten och speciellt 

om hösten blev regnig då det kunde ge trampskador i marken (Svensson 2012).  

För att inte ängsmarken skulle bli för mager lät man träd och buskar växa på ängarna. Träd 

och buskar drar upp näring djupt ner i jorden upp till ytligare jordlager. Det som också bidrog 

till ökad näring i jorden var rester efter träd och buskar som tuktades, hamlades och beskars 

och som sedan förmultnade (Höök 1998).  

Den så kallade skiftesreformen under 1700-1800-talet gjorde att jordbruket blev mer effektivt. 

Senare har nya odlingsmetoder, bättre redskap och utsäde, handelsgödsel och 

bekämpningsmedel gjort att produktionen av spannmål och vall ökat och odlingslandskapet 

ändrat karaktär. Under 1860-talet var ängsarealen 2 miljoner hektar och i början av 1990 cirka 

2 000 hektar (Ekstam m fl. 1988). Sedan dess har arealen ängsmark ökat och är nu ca 9000 

hektar. Det beror bland annat på politiska beslut om ekonomisk ersättning för ängsmarker och 

en ökad medvetenhet om hur unika ängar är (Svensson 2012). 

Samtidigt som politiska beslut har gynnat ängsmarker har även en del trädgårdsföretag 

specialiserat sig och utvecklat olika ängsprodukter. Ängens historia är lång och fascinerande. 

Man kan idag se att ängar har blivit populära inslag i offentliga parker och i privata 

trädgårdar. Med sin biologiska mångfald har ängen även andra användningsområden, till 

exempel som gynnare av pollinatörer som på Brunnby försöksgård. I mitt yrke som 

trädgårdsmästare vill jag kunna förmedla vad kunden kan ha för realistiska förväntningar på 

en nyanlagd äng. 
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Syfte 

Syftet med arbetet är att ta reda på olika metoder att anlägga äng och att beskriva de viktigaste 

faktorerna som påverkar etableringen.   

Frågeställning 

Hur anlägger man en äng? Vilka är faktorerna som påverkar ängens etablering och vilka 

förväntningar kan ställas på en nyanlagd äng? 

Metod och upplägg av arbetet 

För att kunna ta reda på olika metoder att anlägga äng har jag gjort en litteraturgenomgång. 

För att få kunskap om hur det fungerar i praktiken har jag också samtalat med personer som 

på olika sätt arbetar professionellt med anläggning och skötsel av äng. Till dem har jag ställt 

frågor utifrån de ängar de anlagt. En del personer har jag träffat och även tittat på deras 

ängsprojekt, andra har jag samtalat med per telefon eller mail. Samtalen och en egen kort 

reflektion av viktiga faktorer för etablering, är redovisade i resultatet under respektive plats. 

De frågor som användes i samtalen är:                                                                                          

Hur länge sedan anlades ängen?                                                                                                             

Vilken areal har ängen?                                                                                                           

Hur såg marken ut innan och vad användes den till?                                                                       

Vilken markbearbetning gjordes innan anläggning?                                                                       

Vilken metod användes vid anläggning frösådd, färdig ängsmatta och/eller ängsplantor?         

Hur har den skötts under tiden?                                                                                               

Hur såg etableringen ut under de första 5 åren? Har någon växt gått ut? Bara fläckar?                    

Hur ser ängen ut nu? 

Avgränsning  

För att komma i kontakt med personer som anlagt ängar kontaktade jag två stora företagen 

som tillhandahåller ängsprodukter. De hjälpte mig med en del kontakter. Eftersom jag bor i 

Uppsala och ville ha möjlighet att träffa den som anlagt och besöka ängarna, valde jag ut de 

ängar som inte var alltför långt från Uppsala. Jag gjorde databassökning (bilaga 1) och hittade 
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en del om ängar men inte just nyanlagda ängar. Jag har valde därför att inte använda dem i 

mitt resultat. Jag valde sedan att begränsa mig till svensk litteratur eftersom ängskulturen fram 

för allt finns i Sverige och Norge (Svensson 2012).  Med nyanlagd menar jag från grunden 

nyanlagd och att den inte är äldre än 10 år. 

 

Resultat 

Att anlägga och sköta en äng 

Nedan följer de faktorer, som jag har funnit, är det som påverkar etablering av äng. 

Användningsområden för äng 

Ängsvegetation kan användas i många olika miljöer. Man kan anlägga allt från torra och 

magra vägslänter till våtmarker. Det kan vara i parker, trädgårdar, bostadsområden, skolor, 

och trafikmiljöer. Ängen är en naturlig biotop och den lockar till sig många slags insekter och 

även andra djur (Vegtech). En äng kan vara så liten som bara några kvadratmeter om man inte 

har mer utrymme (Bengtsson 2006). 

Olika metoder att anlägga äng 

Det tar ofta flera år att få en rikt blommande äng så det gäller att ha mycket tålamod när man 

ska etablera en ny äng (Pratensis). Om du använder frösådd så tar det ca 10 år från anläggning 

till helt färdig äng. Det tar 2-3 år innan örterna börjar blomma och ytterliga några år innan 

grässvålen blivit riktigt frodig och tät (Hansson 2005).  

Två stora leverantörer i Sverige av ängsfrö och så kallade örtpluggplantor är företagen Veg 

Tech och Pratensis. Veg Tech (Vegetationsteknik) har även färdiga ängsmattor (bilaga 2). 

Veg Tech tillhandahåller också örtpluggplantor (bilaga 3), ett flertal olika ängsfröblandningar 

(bilaga 4) för olika marktyper och miljöer och det mesta av deras frömaterial har svenskt 

ursprung. Veg Tech har också örtpluggplantor för dammar så kallade maxipluggplantor. De är 

odlade i kokosfiber och inte i jord och har en rotvolym på 1 liter. Veg Tech startade sin 
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verksamhet 1988 och jobbar i övrigt med vegetationslösningar kring tak, mark, och vatten. 

Ängsprodukter har de haft sedan slutet av 90-talet (Vegtech). 

Pratensis (latin ”växa på äng”) startade 2005 och är ett familjeföretag och de jobbar enbart 

med ängar och de tillhandahåller ängsfröblandningar (bilaga 5) och örtpluggplantor (bilaga 6).  

Pratensis odlar själva och har även kontraktsodlare över hela landet. Samtliga arter är odlade i 

Sverige med frömaterial som har svenskt ursprung (Pratensis). 

Jordens egenskaper 

Jorden består bland annat av mineralkorn från nervittrade berg från istiden. Jorden delas upp i 

mineralkornens storlek där ler är den minsta storleken, till mjäla, mo, sand och sedan grus 

som är den största. För övrigt består joden av humus (förmultnade växt och djurdelar) och 

mikroorganismer (insekter, svampar, bakterier mm) samt vatten och luft i så kallade porer. 

Det är mineralkornens storlek som bestämmer porernas storlek. Grus och sand har stora porer 

och är genomsläppliga för vatten och näring medan ler med små porer kan binda och hålla 

kvar vatten och näring, som rötterna sedan tar upp. Ler är dessutom oftast rik på mineral och 

näring medan grus och sand är näringsfattigt (Bengtsson 2006). 

Jordförberedelser  

Jorden där man ska anlägga ängen ska vara ganska mager. Det är fram för allt kväve i jorden 

som gynnar storvuxna arter att breda ut sig och kan helt tränga ut småväxta arter. Ska man 

anlägga en äng på till exempel en vanlig gräsmatta är den oftast allt för näringsrik och 

behöver magras ut. En metod att få jorden magrare är att året innan odla någon gröda på 

platsen som är näringskrävande. Det kan till exempel vara potatis eller spannmål. För att få 

den tillräckligt mager kan man behöva göra det två år i rad och utan att gödsla. En bekant till 

mig med erfarenhet från jordbruket ansåg att odla potatis var det bästa alternativet av flera 

orsaker. Det är en radodlad gröda som man hackar och kupar vilket gör att det också ett bra 

sätt att reglera ogräs. Blir blasten tät så skuggar och kväver den ogräset. Det blir inga 

skörderester då man lätt kan skära av och frakta bort blasten samt att man plockar upp hela 

potatisen. Potatisen växer under lång tid och drar därför ur mycket näring ur jorden. Spannmål 

lämnar mer skörderester i form av stubb och rötter (Lennart Vedin, Lantmästare). Ett annat 

sätt att magra ut jorden är att schakta bort det översta jordlagret, 10-20 centimeter, med 

matjord och fylla på med mager jord eller sandblandad jord. Om jorden varit mycket gödslad 

behöver man gräva djupare och schakta bort (Bengtsson 2006). Att vara noggrann med 
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bearbetningen av jorden innan anläggningen är en förutsättning för att ängen ska växa bra. 

Om jorden är mycket kompakt måste den fräsas grundligt och gärna flera gånger (Hansson 

2008).  Det gäller både om man ska använda frösådd, örtplantplugg eller färdig ängsmatta vid 

anläggning (Vegtech). 

Ogräs     

Undvik att anlägga ängen där det växer mycket rotogräs då det ger problem lång tid framöver 

(Pratensis). Rotogräs är perenna örter som kan sprida sig med både rötter och frön vilket gör 

att de kan bli mycket besvärliga och ställa till stora problem. Exempel på rotogräs är kirskål, 

åkertistel, fet tistel, skräppa, nässlor, kvickrot och maskros (Weidow 2009). Ett sätt att minska 

rotogräs är att låta marken ligga i träda året innan man ska anlägga ängen. Ett annat sätt är att 

schakta bort det översta lagret med matjord och på så sätt få bort ogräset (Persson 1991). 

Kvickrot, kirskål och åkertistel var de ogräs som medförde störst problem för dem jag 

intervjuade. 

Kvickrot 

Kvickrot kallas för Nordens värsta ogräs. Den växer på alla jordtyper men den föredrar lätta 

jordar som är mullrika eller sandblandade. Kvickrot förökar sig fram för allt genom utlöpare 

(rhizom) från stammen och utlöparna ligger i det översta jordlagret på 10 centimeter. Man kan 

därför bli av med kvickrot genom att upprepade gånger jordbearbeta genom att till exempel 

gräva, fräsa eller plöja. Växter är beroende av ljus för att utvecklas och därför är en annan 

metod, att täcka jorden med ett material som inte släpper igenom något ljus alls. En annan bra 

metod är att klippa av stråna när de är i börjar utvecklas och är 3-4 blad stora. Kvickrot (och 

andra rotogräs) lagrar näring i rötterna och när växten har vuxit till 3-4 blads storlek är 

rötterna i stadiet där de gjort sig av mest näring. Klipper man av strået i det stadiet är det stor 

chans att rötterna dör, eftersom de är utarmade på näring (Jordbruksverket 2003). 

Kirskål 

Kirskål har, precis som kvickrot, utlöpare under jorden. Den trivs bäst i näringsrik jord i 

halvskugga. Den tål inte heller upprepad klippning, jordbearbetning eller marktäckning. De 

kan dock lätt sprida sig igen genom frön och utlöpare som ligger kvar i marken 

(Jordbruksverket 2003). 
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Åkertistel 

Åkertistel har ett djupt rotsystem, som går ner 50 cm i marken och har en snabb spridning 

genom rötterna. Det bästa sättet att bli av med åkertistel är genom att man klipper nya skott 

som har 8-10 blad eller är lite större än 5 centimeter, gärna i kombination med 

jordbearbetning (Jordbruksverket 2003). 

Anlägga äng med frösådd 

Det finns företag som är specialiserade på ängsfrö och de har olika blandningar beroende på 

jordmån, olika lägen, torräng, fuktäng och så vidare. Köp med fördel fröer med svenskt 

ursprung eftersom de är anpassade till vårt klimat. Har man möjlighet kan man också själv 

samla in egna fröer från ängshö (Persson 1991). Ängssådd lämpar sig för både stora och små 

ytor (Vegtech).  Ängsfröblandningar i handeln består av cirka 75 % örter och 25 % gräs 

(Ilminge 2004).  Inger Runeson på Pratensis berättade att i deras ängsfröblandningar är 

andelen gräs normalt högre än örter. I de flesta ängsfröblandningar är vikts% gräs 80-85% och 

vikts% örter 15-20%. Det finns även ängsfröblandningar med bara örter eller högre andel 

örter. Örtfröna är oftast betydligt mindre än gräsfröna så man måste även ta hänsyn till 

tusenkornvikten och grobarheten för alla arter, för att få en uppfattning om antal frö och hur 

stor andel som blir gräs/blommor. I många fall är det mycket blommor man eftersträvar. 

Hennes erfarenhet var att när man nyanlägger en ängsyta är förhållandet gräs/örter i vikts% 

enligt ovan en lagom fördelning av gräs och blommor. Ängen utvecklas också mycket olika 

beroende av jordmånen, närings- och vattentillgång och förändras med åren. 

 Den allra bästa tiden att så är i augusti-september. Då är luften fuktig, jorden är fuktig och 

varm och det är inte för varmt i luften. April-maj går också bra men då kan jorden fortfarande 

vara kall och blir våren torr kan det behövas mycket vattning. Under sommarmånaderna är det 

alldeles för torrt och varmt. Om man sår under sommaren kan det krävas mycket vattning.  

Vissa fröer kräver kyla för att gro, därför gror de inte första året vid vårsådd. För att få en 

jämn fördelning av fröerna när man sår ska fröerna blandas med till exempel sand. Man kan 

sedan så för hand eller med maskin. Fröerna myllas ner försiktigt och får inte komma för 

djupt ner i jorden (Pratensis). Första året efter sådd kan man inte räkna med en tät och 

blommande äng men redan andra året kommer ängen att vara tätare och blomma. Ett sätt att få 

blomning redan första sommaren är att även så in blomsteråkerfrö. Det är ettåriga arter som 

ger en fin blomning redan första säsongen och som kompletterar den övriga frösådden.  
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Bild 1 

Exempel på blomsteråkerörter är klätt, vallmo och blåklint. Att etablera en frösådd tar längre 

tid än färdig matta och örtplantplugg (Vegtech). 

Anlägga äng med färdig ängsmatta 

Om man snabbt vill ha en färdig äng har företaget Veg Tech en färdig ängsmatta.  De består 

av färdigetablerade växter, ett jordlager på 3-4 centimeter med en grund av kokosfibrer och de 

är i plattor på 1m x 80cm. För bästa resultat ska marken vara fri från ogräs som kvickrot och 

åkertistel. Jorden ska helst vara näringsfattig, till exempel sand- eller mojord. Det är viktigt att 

marken är jämn så att hela mattan får jordkontakt vid utläggning. Efter utläggning måste 

mattorna vattnas noga och de första veckorna efter vattnas då och då. Eftersom växterna i 

mattan redan har etablerat sig ger den skydd mot ogräs och kräver inte mycket skötsel efter 

anläggningen (Vegtech). 

Anlägga äng med örtpluggplantor 

Örtpluggplantor är färdiga plantor som odlats fram genom frön. Örtpluggplantor (bild 1) finns 

att köpa från företag specialiserade på ängar men man kan även dra upp egna plantor (Persson 

1991). Eftersom örtpluggplantor har ett 

utvecklat rotsystem kan planteringen 

göras från mars-april till oktober. 

Plantorna blommar redan första året de 

planteras och sprider därmed frön på 

hösten. För att få en snabbare blomning 

på ängen kan man kombinera frösådd 

och att plantera ängsplantor. Man kan på 

det sättet också få exakt de arter man vill 

ha och som kanske inte finns i en 

fröblandning (Pratensis). För bästa resultat ska marken vara fri från ogräs som kvickrot och 

åkertistel. Jorden ska helst vara näringsfattig, till exempel sand- eller mojord. Plantan ska 

planteras djupare än jorden runt omkring och med ett c-c avstånd på 20 cm. Efter plantering 

måste mattorna vattnas noga och de första veckorna efter vattnas då och då (Vegtech). 
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Kostnad 

Enligt en muntlig uppgift från Veg Tech är en ungefärlig kostnad för frö är 3 kr/m2, 

örtpluggplantor 150 kr/m2 och färdig ängsmatta 350 kr/m2. Kostnad är visserligen inte en 

faktor som påverkar etableringen men det är intressant eftersom det påverkar val av 

anläggningsmetod. 

Skötsel 

Att få en tät och kompakt grässvål är målet med skötseln. För att få det krävs (som i gamla 

tider) fagning på våren och slåtter en gång i juli-augusti när de flesta örterna har blommat 

över. Vid slåtter är det viktigt att man använder ett skärande redskap så att snittytan på växten 

blir skarp. Man kan till exempel använda lie, knivslåttermaskin eller slåtterbalk. Om man 

använder grästrimmer eller röjsåg slås växterna av och skadas, tillväxten kan hämmas och 

andra mer konkurrenskraftiga växter kan ta över (Hansson 2008). Det finns olika uppfattning 

både i litteraturen och bland dem jag intervjuat om att använda gräsklippare vid slåtter. 

Pratensis anser att man till små ytor kan använda en vanlig välslipad gräsklippare men med 

högre klipphöjd (högre än 8 cm) och även Mats Hellqvist som är parkchef på Skansen 

påpekade detsamma. Marie och Björn Hansson skriver i båda sina böcker att man aldrig ska 

använda gräsklippare eftersom den slår av växten, istället för att skära och kan på så sätt 

försämras i tillväxten. I en artikel i Svensk Botanisk Tidskrift 103:3-4 2009 har man gjort en 

försöksstudie med gräsröjare som visar att den är bättre än sitt rykte. 

Efter slåtter kan man gärna låta höet ligga kvar på marken några dagar så att det kan fröa av 

sig (Hansson 2008). Det är viktigt att höet endast ligger några dagar och sedan måste allt hö 

tas bort annars ger det näring till jorden. En äng ska inte gödslas eftersom det gynnar tillväxt 

av gräs och kraftigt växande ogräs som kan konkurrera ut ängsörterna (Pratensis). 

 

Sammanställning av nyanlagda ängar samt kort reflektioner 

Källtorps trädgård, Nacka 

Källtorps trädgård i Nacka drivs av Sanne och Torbjörn Hammarberg. Det är en 

visningsträdgård och verksamheten handlar om ekologi, socialt engagemang och hållbarhet. 
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Bild 2 

Sanne anser att första frågan man ska ställa sig om man ska anlägga en äng är varför man vill 

ha en äng. Om man tror att det inte är någon skötsel så tror man fel. Hon tycker absolut att 

man ska slå ett slag för att odla äng men att det fram för allt är för att gynna den biologiska 

mångfalden av t.ex. fjärilar och pollinerare. Sanne har anlagt tre ängar de senaste åren och de 

heter Ängen, Anläggningen och Vilda växter. 

Ängen 

Ängen har en yta på cirka 50 m2 och den anlades 2006. Innan anläggningen av ängen växte 

här fram för allt åkertistel, åkerfräken och kvickrot och jorden består av styv lera. 

Markbearbetningen bestod av att man första sommaren arbetade med att magra av jorden 

genom att klippa ofta och klippet tog man direkt bort från marken. På sensommaren täckte 

man marken med ett tjockt lager med tidningar som täckmaterial. Ovan på det lades ett 10 

centimeter tjockt lager med sand blandat med lite jord, för att få det så magert som möjligt. 

Man sådde på hösten med en vanlig ängsfröblandning. Den innehöll: blåklint, cikoria, 

brunskärva, rosenmalva, blåklocka, lupin, pimpinell, prästkrage, svartkämpar, vädd och några 

sorters ängsgräs. Slåttern består i att man slår med lie eller klipper en gång varje år och det är 

på sensommaren eller hösten. Slåtter gör man så sent som möjligt, då det mesta har blommat 

över och växterna hunnit blida frö. Efter slåtter låter man höet ligga några dagar för att 

växterna ska fröa av sig på marken. Sedan samlar man ihop allt och lägger det under en häck 

som växer alldeles intill ängen. Där får höet 

ytterligare fröa av sig samt bli gödsel till häcken. 

De första åren var det mycket jobb med att rensa 

ogräs. Trots att de täckte noggrant med tidningar 

så slog framförallt kvickrot upp samt även 

åkertistel och maskrosor. Sanne brukar samla frön 

från de växter hon vill ska breda ut sig mer och 

trycka ner i jorden och de växter som börjar ta 

över samlar hon frön och tar bort och kanske 

använder någon annan stans. Hade hon haft tid 

hade hon använt frön till att dra upp egna 

örtpluggplantor. Man rensar en hel del ogräs men 

hade det finns behov av att rensa ännu mer. Man 

tycker att ängen trots allt tagit sig bra och under 
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perioder under sommaren är det ”den perfekta ängen” (bild 2). 

Kort reflektion Ängen 

Jordbearbetning innan anläggning saknas. För att bekämpa ogräs är det uppenbarligen 

otillräckligt att täcka med tidningspapper. Att avmagra jorden med att ta bort gräsklipp var 

kanske inte nog.  Visserligen har man lagt ett magert jordlager över men åkertisteln vars rötter 

går ner på djupet drar upp näring längre ned. När man inte har tillgång till ogräsfri jord är 

kvickroten svår att bli av med. Trots styv lera och ogrästryck av redan etablerade ogräs, har 

det tagit sig bra och utvecklas fint. Dock till priset av intensiv skötsel. 

Anläggningen 

Anläggningen anlades 2007 och den är också cirka 50 m2. Den är anlagd på samma sätt som 

Ängen med avmagring av jorden och man täckte med ett tjockt lager med tidningar. Här hade 

man en annan ängsblandning och den innehöll bland annat: gullviva prästkrage, daglilja, 

nattljus, brudbröd och vivor. Man lade ner ett jättestort arbete på Anläggning med att rensa 

ogräs. Kvickrötterna har ändå vuxit mycket frodigt hela tiden och det som finns kvar av 

ängsörterna är fram för allt vivor och brudbröd. Under marken ligger en vattenrenare med 

infiltration och slamavskiljare och det gör att den här platsen egentligen är alldeles för 

näringsrik. 

Kort reflektion Anläggningen 

Som beskrivs så är jorden med all sannolikhet för näringsrik för ängsetablering. 

Vilda växter 

Den här ängen anlades 2008 och är cirka 30 m2. Här är lika dana förhållanden som på Ängen 

med styv lera och kvickrot. Den är anlagd på samma sätt som Ängen med avmagring av 

jorden och man täckte med ett tjockt lager med tidningar. Här har Sanne själv komponerat en 

äng med fram för allt pluggplantor som hon köpt av Pratensis. De örter hon använde var: 

rödklint, midsommarblomster, humleblomster, åkervädd, gökblomster, backsippa, rödblära, 

ängsvädd, blodnäva, kattfot och backsippa. Hon planterade tätt och allt etablerade sig riktigt 

bra och där finns det knappt något ogräs alls. Kattfot och backsippa finns inte mycket kvar av 

nu men annars finns alla örter kvar och ängen är riktigt fin. 



 

 

17 

 

Kort reflektion Vilda växter 

Plantor med ett redan etablerat rotsystem samt att plantera väldigt tätt har varit en effektiv 

metod och det står emot kvickrotens etablering. Växtsammansättningen var inte optimal. 

Kattfot och backsippa har svårt att hävda sig mot mer högväxande växter. 

Skansen, Stockholm 

Skansen är uppbyggt som ett Sverige i miniatyr med Skåne i söder och Lappland i norr och en 

del landskap och karaktärer där emellan. Här finns gamla hus och gårdar som är hitflyttade 

från olika delar av landet och de är omgärdade av trädgårdar typiska för landskapet och ibland 

också landskapets djur av äldre raser. Jag träffade Mats Hellqvist som är chef för park- och 

trädgårdsavdelningen. Han berättar att på Skansen har man många ängar, de flesta gamla och 

välhävdade. Man har anlagt tre ängar sedan 2006.  

 

Ängen vid Bollnässtugan 

På vänstra sidan framför Bollnässtugan anlade man en äng 2006 och den är cirka 200 m2. Här 

växte mycket tistlar och brännässlor och man hade mycket problem med sork. Man schaktade 

därför först bort 30-40 cm av den befintliga jorden. Man lade sedan på en blandning av lika 

delar naturgrus 0-8mm och Hasselfors anläggningsjord, som är mager och ogräsfri. Vid 

anläggningen sådde man med en ängsfröblandning och planterade även pluggplantor. 

Anledningen till att man använde pluggplantor var att det var viktigt att få in ängsklocka i 

ängen. Det är en karaktärsväxt för Dalarna - Hälsingland och det är Dalarnas 

landskapsblomma. Ängsfrö köptes från Pratensis och tillsammans med företaget gjorde man 

en egen fröblandning som heter ”Skansens ängsfröblandning”. Den ängsfröblandningen finns 

att köpa på Skansen för besökare. Fleråriga örter i fröblandningen är: rölleka, stor blåklocka, 

rödklint, väddklint, brudbröd, gulmåra, humleblomster, flockfibbla, fyrkantig johannesört, 

äkta johannesört, slåtterfibbla, åkervädd, sommarfibbla, prästkrage, svartkämpar, rödkämpar, 

gullviva, smörblomma, höskallra, ängssyra, rödblära, smällglim och ängsvädd. Den innehåller 

också ettåriga örter: klätt, blåklint, rågvallmo och kornvallmo. De gräs som fröblandningen 

innehåller är: vårbrodd, ängshavre, luddhavre, kamäxing, fårsvingel, rödsvingel och ängsfryle. 

Efter anläggningen har man varit noggrann med att rensa bort åkertistel men annars har man 
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Bild 3 

låtit det växa fritt. Man slår med lie på 

sensommaren en gång varje år. Mats tycker att 

ängen har etablerat sig mycket bra och man har 

inte haft några problem under åren (bild 3). 

Kort reflektion Bollnässtugan 

När man använder ny, mager ogräsfri jord är 

chansen att lyckas stor. Till och med här är 

åkertisteln dock ett problem men har man lyckats 

anlägga ängen väl kan man hålla till exempel 

maskrosorna borta. 

Gotlandsängen 

Den andra ängen anlades på området som representerar Gotland. Den anlades under Linné-

året 2007. Ängen är en vägslänt och markbearbetningen innan anläggningen bestod av att man 

schaktade bort jord och tillförde ny. Gotländska jordar innehåller mycket kalk så man 

blandade i kalk till jorden. Man använde färdig ängsmatta med kalkkrävande växter. Växterna 

i den ängen har tyvärr försvunnit, det är endast lite cikoria och blåeld som återstår. Mats tror 

att det kan bero på att de tillfört för lite kalk åren efter anläggningen. 

Kort reflektion Gotlandsängen 

Som beskrivs har platsen inte den rätta jordmånen för växterna. Ska man till exempel anlägga 

kalkängar på marker som inte är kalkrika är det bra att ta jordprover och kalka efter behov. 

Blåeld återkommer dock trots att den inte är perenn utan tvåårig. 

 

Fjällängen 

Den tredje ängen är en fjälläng vid samevistet. Det är anlagt av Ivo Gouweleeuw. Han är 

anställd på Skansen och har en utbildning i naturvård och skogsbruk och trädvård. Området 

runt samevistet har förebilder fån olika platser i Jämtland och började anläggas 2005. De 

flesta växterna som man använt har anknytning till samisk kultur. Jordbearbetningen innan 

anläggningen bestod av att man grävde bort all jord ända ner till berget (bild 4).  Jorden man 
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Bild 4 

Bild 5 

sedan fyllde på var en jordblandning av torv och 

grovkornigt grus. Ängen är delvis en fuktmark så 

man har lagt ner slang med droppbevattning. Ängen 

har man sått med ängsfröblandningen ”Fjälläng” 

från Pratensis. Den innehåller örterna nordisk 

stormhatt, fjällkvanne, torta, borsttistel, 

midsommarblomster, prästkrage, rödblära, gullris 

och smörboll och grässorterna fårsvingel, rödsvingel 

och fjällgröe. Cirka 60 % av växterna och materialet 

på ängen har man samlat från naturen och planterat 

in och det är bland annat blåbär, lingon, ljung och 

mossa bl.a. björnmossa men också stubbar, stenar 

och björkstockar (bild 5). Ivo tycker att det finns 

flera fördelar med att ta levande material från skogen 

och föra in i ängen, det är mycket billigare och det viktigaste är att det har hela mikrolivet 

med sig. Om man, som man gjort på fjällängen, byter ut alla jord finns inget mikroliv kvar 

och det tar det flera år innan mikrolivet etablerat sig igen.  

Vid en utvärdering tyckte Ivo att jordblandningen inte blev så bra, utan den innehöll för lite 

mullämnen. Han toppdressade ängen med ogödslad e-jord. Trots det var det en del växter som 

ändå utvecklade sig dåligt, fram för allt stora 

perenner som fjällkvanne. Han gödslade därför vissa 

växter med en blandning av kogödsel och 

trädgårdskalk. Han tycket det har inneburit en del 

experimenterande. Ängsfröblandningen etablerade 

sig på olika sätt i anläggningen. Ivos analys är att de 

relativt näringsrika delarna av fuktängen har visat en 

bra tillväxt, medan de riktig näringsfattiga och/ eller 

riktigt vattenmättande platser knappast har haft 

någon utveckling alls. Där blev det endast glesa 

fläckar. Ivo stör sig inte för mycket på det, han 

tycker det ger en diversitet i ängen. Där han vill att 

det ska gro och växa bättre har han tillfört en lätt 

gödsling med naturgödsel, trädgårdskalk och lite 
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stenmjöl. Detta gjorde han till exempel i samband att han planterade en ny omgång 

örtpluggplantor och vid förbättring av sådden. Örtpluggplantor har han använt för att forcera 

fram en specifik sort på en viss plats. Alla örtpluggplantor har inte överlevt men eftersom han 

har delat hela anläggningen i delar (efter fuktighet och näringshalter) har han ganska lätt 

kunnat följa var det behövs nysådd eller nyplantering. 

De flesta pluggplantor som dog drabbades av skadedjur. Det är mycket sork under vintern 

men också hare och då och då har någon get som rymt från Fäboden och som sedan går och 

betar på ängen. Sniglar älskar små fibblor så tillväxten på höstfibblan är dålig. 

Under anläggningsperioden var det väldigt intensiv skötsel. Den enskilt största tiden man lagt 

på hela arbetet var markförberedelserna och det tycker Ivo är det absolut viktigaste och där 

måste man satsa mycket tid. En annan sak som Ivo tycker är viktig är att man har en tydlig 

målbild med sin äng. Det är bättre att plantera för tätt så det blir effekt och sedan gallra om 

det behövs. Ha alltid plantor i beredskap om några går ut. Eftersom området tidigare var ett 

fuktigt område fanns olika groddjur, paddor och salamander och de finns fortfarande kvar. Ivo 

är mycket glad över den biologiska mångfald som lever i sameområdet. 

Kort reflektion Fjällängen 

Blandningen av torv och grus blev i det här fallet för magert i anläggningsskedet. Jord och 

gödsel har haft bra effekt. Man har anlagt en jämtländsk fjälläng i ett område med annat 

klimat. Genom vattning kan man motverka försommartorkan, som är vanlig i östra 

Mellansverige. Idén att ta dit hela mikrolivet skyndar på etableringen. 

 

Övriga ängar Skansen 

Det finns många andra ängar på Skansen som är anlagda för länge sedan. Alla sköts genom 

lieslagning en gång varje säsong och en del där även allmänheten får vara med och slå med lie 

och räfsa. Eftersom man har kreatur på Skansen så låter man dem, som man ofta gjorde förr i 

tiden, beta på de äldre ängarna efter slåttern. Mats ser det som en stor fördel då de trampar 

mer fröerna i jorden och som på så sätt lättare kan etablera sig till nya plantor. 
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Hushållningssällskapet Uppsala, Brunnby försöksgård 

Hushållningssällskapet är en kunskapsorganisation som arbetar för att utveckla företagandet 

på landsbygden, genom rådgivning och utvecklingsprojekt inom lantbruk, landsbygd, mat, 

trädgård, miljö och kretslopp. Hushållningssällskapet har ca 600 medarbetare och bedriver 

verksamhet i hela landet. 

Petter Halldén är anställd i Uppsala och är utbildad agronom och biolog. Han arbetar bland 

annat med rådgivning kring biologisk mångfald i slättlandskapet, pollinatörer, fåglar, 

skyddszoner, inventeringar, forskning m.m. Hushållningssällskapet har en försöksgård i 

Brunnby utanför Västerås. Den här ängen skiljer sig från de övriga i arbete både vad gäller 

arter och funktion. Här har man anlagt en demonstrationsodling med pollinatörsgynnade 

småbiotoper delvis med ängsväxter. Hushållningssällskapet vill öka den biologiska 

mångfalden genom skyddszoner för fåglar och insekter och det har varit huvudsyftet när 

demonstrationsodlingen anlades. Man vill inspirera lantbrukare och andra jordägare, om man 

har en bit mark över att göra något för fåglar eller pollinatörer. Demonstrationsodlingen består 

bland annat av ängsväxter och anlades och såddes maj 2010.  

Innan anläggningen bestod marken av mullhaltig mellanlera åt det styvare hållet och användes 

till åkermark. Året innan ängen anlades var det spannmålsodling på platsen. Man bearbetade 

marken innan anläggningen med plöjning och harvning. Man sådde sedan med 

försökssåmaskin, det vill säga direktsådd på någon cm djup. Odlingen består av 8 rutor på 

4x12 m2 vardera och är sådda med  

1. Olssons blandning, rödsvingel 10 kg/ha, cikoria 2 kg/ha, honungsört 1 kg/ha  

2. Rödsvingel 9 kg/ha, lusern 0,5 kg/ha, rödklöver 0,5 kg/ha 

3. Timotej 9 kg/ha, ängssvingel 9 kg/ha, vitklöver 2 kg/ha  

4. Timotej 10 kg/ha, ängssvingel 10 kg/ha  

5. Operation Bumblebee, engelsk baljväxtblandning för humlor. 10 kg/ha  

6. Svensk baljväxtblandning för humlor 10 kg/ha                       

7. Svensk ängsfröblandning från Pratensis AB  

8. Engelsk ängsfröblandning 
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  Bild 6 

Bild 7 

Man skördade i mitten av september med knivslåtterbalk. Knivslåtterbalken sitter på en 

försöksvallskördare vilket är en ovanlig skördemaskin enligt Petter. 

De rutor som är mest intressanta för det här 

arbetet är ruta 7 och 8. Ruta 7 är Svensk 

ängsfröblandning från Pratensis. Det behövs ca 

30 kg/ha och är lämplig för etablering på 

markbitar som blir över, även jordbruksmark. 

Den är avsedd för lättare jordar. Klätt, blåklint 

och vallmo blommade 2010. Den är dyr  (10 000 

kr/ha) men Petter tycker man kan blanda i mer 

gräsfrö för att få den billigare. Pratensis har 

hjälp Petter att ta fram utsäde speciellt för 

ändamålet. Färgkulla och prästkrage blommade 

rikligt men också väddklint och svartkämpar (bild 

6). Ruta 8 är en engelsk ängsfröblandning. Petter tycker att det är en förhållandevis billig 

ängsfröblandning (3000kr/ha). Det är en blandning som tagits fram inom projektet. 

Blommade bra särskilt vildmorot och svartklint. Den är mycket bra för insekter (bild 7).  

Petters utvärdering av hela försöksodlingen är att etableringen är oväntat bra och oväntat lite 

ogräs. Han tycker också att ängsfrö är dyra men 

att de å andra sidan håller under lång tid med 

rätt skötsel (slåtter). Han räknar med att de 

fortfarande blommar om 25 år med rätt skötsel 

och baljväxterna är då sedan länge utgångna. 

Kort reflektion Brunnby 

Ett positivt och intressant exempel där syftet är 

att etablera biotoper. Genom att marken var 

odlad innan anläggning av ängen har ogräset 

hållits i schack. Det har underlättat etableringen. 

Ett bra exempel på hur man kan gynna den 

biologiska mångfalden. 
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Rynningeviken och Oset, Örebro kommun 

Jag har pratat med Mats Rosenberg som är kommunbiolog i Örebro kommun. Han berättar att 

här har man arbetat mycket storskaligt under ca 10 år. Det handlar om 600 hektar med 

strandängar, beteshagar och torrängar av olika slag. Man har jobbat riktigt 

anläggningsintensivt med ängar på cirka 10 hektar. 

Det som hände historiskt med det här området är att för mer än hundra år sedan sänkte man 

vattnet i Hjälmaren med nästan två meter. På så vis fick man runt sjön mer mark att odla på. 

Under 1960–80-talet lät man den här marken runt Rynningeviken i Örebro växa igen. Det 

började sedan användas till ett stort militärt övningsområde, industriområden, oljehamn, och 

soptippar. När regementet lades ner, soptipparna stängdes och industrierna flyttade stod 

kommunen med ett jätteproblem. Marken var smutsig, igenväxt och full av sopor. Kommunen 

och ideella naturvänner ville försöka rädda området med visionen att man ville få tillbaka den 

natur som försvann för över hundra år sedan, när sjöns vatten sänktes.                                                                                                 

Arealen omfattar 600 hektar och det innefattar även Oset, som är naturreservat sedan 1968 

men hade till stora delar varit igenvuxet. Rynningeviken blev naturreservat 1995. Förvaltare 

och markägare är Örebro kommun. I början av 2000-talet började man med ett enormt 

röjningsarbete efter strandlinjen, stora markområden sanerades, asfalt schaktades bort och 

soptipparna, bland annat den stora Venatippen täcktes. Mats berättade mer ingående om två 

olika ängar. 

Ängen på Venatippen 

Man täckte först soptippen med ett metertjockt lager lera och sedan med jord och 

schaktmassor som man fått efter motorvägsbygget som samtidigt pågick mellan Arboga och 

Örebro. Vid motorvägsbygget kom man också över, som Mats uttrycker det: ”dyrgripar”. Där 

motorvägen skulle gå fram tog man av ytskiktet med jord, rötter, frön, puppor, småkryp och 

allt. Som tjocka mattor lades de på plats på Venatippen och det slog rot på nytt. Innan det 

tjocka lagret av lera kom på plats sipprade regn och smältvatten rakt igenom tippen och var 

rejält förorenat när det rann ut igen. Med leran som ett skyddande skal rinner vattnet av och 

kommer inte i kontakt med soporna. Metangas som bildas när sopor bryts ner, pyste tidigare 

rakt ut i luften. Nu när soporna är täckta samlas gasen upp och leds bort i ledningar och 

användas för uppvärmning (bland annat av Universitetssjukhuset).  
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Ovanpå sopbergen finns idag ett böljande landskap med små grönskande öar, ängar och 

stenpartier. Här betar fåren och nötboskapen friskt gräs och det är tack vare leran, som 

fungerar som spärr och skyddar gräsets rötter. 

Kort reflektion Venatippen  

Här har man tillfört mikroliv genom ytskiktet från motorvägsbygget. På längre sikt kommer 

man att få beteståliga arter. 

 

Ängarna vid Vattenparken 

Efter saneringen vid oljehamnen började man på den platsen bygga ett helt nytt landskap. Här 

byggdes en vattenpark med dammar och ängar. För att täcka de gamla oljecisternernas 

fundament fyllde man upp med jord till kullar men ängsväxter, berättar Mats. Materialet i 

dem skiftar, här finns kullar med mager jord, kullar med rik mulljord och kullar med 

kalkkross. Även mellan kullarna finns alla möjliga jordtyper från väldigt torra partier till 

väldigt blöta. Det innebär att här har man anlagt många olika typer av ängar. 

Ängarna skapades på tre olika sätt: man slog ängshö i Garphyttans nationalpark och på 

Latorps ängar, samlade in och lade ut det på utvalda platser. Den andra metoden var 

densamma som delvis använts på Venatippen, det vill säga man flyttade ytskikt av mark och 

det mesta hämtades från motorvägsbygget mellan Arboga och Örebro. Man skördade tjocka 

mattor av markskikt som innehöll levande material som frön, rötter, puppor och små insekter. 

Man har också hämtat bitar av kärr från Karlslund och Lotorp och lade dem på blöta partier i 

området.  Den tredje metoden var att så med svenskt ängsfrö. Man har kombinerat och 

komponerat ängarna genom: torrängsfröblandning med svenskt ängsfrö, torrängsfröblandning 

och hö från Garphyttans nationalpark, kalktorrängsfröblandning och hö från 

Nationalparkerna, friskängsfröblandning med svenskt ängsfrö, kärrvegetation från Latorp, 

ängsvegetation flyttad från motorvägsbygget utanför Arboga, hö från Garphyttans 

nationalpark. Samtliga ängar har slagits en gång per år, i början eller mitten av augusti. I dag 

finns det över 200 olika arter i Vattenparkens ängar (bilaga 7). 

Mats tycker att det mesta har etablerat sig bra men han tycker också att anlägga äng är ganska 

kinkigt och att man behöver stor kunskap men också en hel del tur. För ett sådant här stort 

projekt behöver man till exempel ha tur med vädret. Det har inte varit möjligt att vattna och 
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Bild 8 

hålla efter så noggrant som man kan göra om man jobbar i mindre skala. En lång torrperiod 

vid sådd kan förstöra mycket. En viktig del är att man är noggrann med markbearbetningen 

och att man får bort all vegetation innan anläggningen och det var de inte medvetna om när de 

började projektet utan de har de lärt sig efter hand. Om man byter ut jord måste man vara 

mycket noggrann med att den nya jorden är absolut ogräsfri. Mats berättar att man använde 

mycket mojord och sandblandad mojord som han tycker är jättebra när man ska anlägga äng. 

Han berättade dock att man vid två tillfällen fått helt olika resultat efter sådd och han 

misstänker att han fått för stor del sand i en blandning av mojord och sand och att den blev för 

mager, eftersom just den ängsbiten tog sig dåligt. Efter det har man gödslat med toppdressing 

med bra resultat. 

Kort reflektion Vattenparken 

Genom att tillföra material från olika håll har man skapat stor variation av växter.  

Markberedning är viktig. Även här ser man hur torkan kan förstöra anläggningen. Möjligen 

skulle man satsat på mer torktåliga arter. Mojordens fördelar för etableringen av äng är att den 

är näringsfattig men behåller fukten. Ängsfröer år inte lida brist på vatten. 

Gävsjövägen i Skoga, Vallentuna Kommun 

Jane Doverstål som är trädgårdsmästare och anställd på Arcona AB i Uppsala. Företaget 

jobbar med många olika typer av markentreprenad och även markanläggning. Jane var med 

och anlade ängen på Grävsjövägen i Skoga och det var ett uppdrag åt Vallentuna kommun.                                                                                                            

Ängen anlades våren 2011 på ett område som är cirka 3500 m2. Området var tidigare ett kärr 

som var helt igenvuxet med 

sly och björk. 

Markbearbetningen innan 

anläggningen bestod av att 

man tog bort träd och sly och 

gallrade en del där man ville 

att det skulle vara kvar (bild 

8). Man behöll delvis befintlig 

jord och använde ny jord i 

planteringsytor. Efter det 
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Bild 9 

grävdes det för dammen och det var så sankt att en grävmaskin sjönk. Som tur var kunde en 

annan maskin hinna dra upp den ur dyn. Så fort man grävde så slammade det igen. Det var ett 

mycket besvärligt arbete. Man valde att lägga en gummiduk i botten på dammen både för att 

hämma slamningen och för att inte kärråkerfräken, som redan växte där, skulle ta sig upp och 

ta över hela marken igen. Dammen blev troligen lite grundare än den var tänkt men det var 

omöjligt att stabilisera marken tillräckligt trots att man hade dränkpumpar som stod och förde 

bort tillvattnet under i princip hela anläggningstiden, berättar Jane. 

Man använde sig sedan av flera metoder både frösådd, färdig matta och örtpluggplantor. 

Marken runt dammen sådde man både för hand och med liten såmaskin (balja på hjul) och 

fröet utgjordes av Weibulls park och Weibulls solbacke. Här använde man också färdig 

ängsmatta.  Det var 600 m2 fuktäng och 700 m2 normaläng. Man tyckte att den färdiga 

ängsmatta var för kostsam för hela ängsytan men man ville ha en snabb etablering för 

återställning av ytor och använde ängsmattan i "fokuspunkter". I dammen planterade man 700 

maxipluggplantor och 6500 örtpluggplantor. Runt dammen har man också planterat träd och 

buskar. Arcona ansvarade för etableringsskötseln och plockade då ogräs. Vallentuna kommun 

tog sedan över skötseln.  

Linda Wallgren är 

landskapsingenjör och 

driftledare på avdelningen 

park, natur och skog på 

Vallentuna kommun. Hon 

tycker att ängen har etablerat 

sig mycket bra (bild 9). Både 

örtpluggplantorna, sådden och 

den färdiga ängsmattan har 

etablerat sig över förväntan. 

Partierna med den färdiga ängsmattan är dock tätare och finare. Sommaren 2012 har det 

regnat väldigt mycket vilket har varit väldigt positivt för etableringen. Innan anläggningen var 

marken övervuxen med ogräs och sly och man har fått plocka bort mycket ogräs. De färdiga 

ängsmattorna har stått emot ogräset mycket bättre men ogräset har även tagit sig igenom de 

färdiga ängsmattorna. Linda tycker att det var värt att investera i färdiga mattor dels på grund 

av det snabba resultatet dels för att det har stått emot ogräset bättre än frösådden. Linda är 
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också nöjd med helhetsintrycket av området som nu ser ut som en blandning mellan park och 

naturområde. 

Kort reflektion Grävsjövägen 

Man har inte haft tillgång till ogräsfri jord. De färdiga ängsmattorna står som väntat emot 

ogräset mycket bättre än den frösådda ängen. Regnet 2012 har bidragit till ett gott resultat. 

Fäviken 

Mirjam Åkerblom är landskapsarkitekt och har och anlagt ängar på Fäviken. 

Färdig ängsmatta Normaläng 

2006 anlades en äng som är cirka 250 m2. Marken bestod av en mycket hårt packad yta. Ytan 

hade tidigare belastats av fordon. Jordbearbetningen bestod i att luckra grävmaskinsskopa. 

Man anlade sedan en färdig ängsmatta ”Normaläng”. Ängsplattorna levererades ganska sent 

(slutet av juli). Gräsen var redan moget och hade gått i frö och därför såg ängen nästan ganska 

vissen ut. Man såg sedan att den var av fin kvalitet och i fin kondition då man granskade 

rötter, rotinvävnad med mera. Det var en mycket varm period och ängen vattnades ganska 

regelbundet. Året och åren därpå mådde ängen inte bra. Den blev brun och trist och den 

visade inga tecken på utveckling. De funderade på om det var syre- eller näringsbrist eller 

både och. Det troligaste var nog syrebrist med tanke på den hårt packade marken Detta leder 

till näringsbrist och det är inte alls omöjligt att även jorden var för näringsfattig i sig.  

Mirjam drar slutsatsen att förberedelserna av marken var för dålig. De borde inte ha haft så 

bråttom. Detta löstes med en toppdressing av matjord på cirka 5 cm. Det blev ett mycket 

bättre resultat på sikt.  2011 och 2012 har ängen varit mycket fin, artrik och hög. Mirjam 

understryker att det aldrig kommit in ogräs och att det är ett stort plus för den färdiga 

ängsmatta (till skillnad från sådder i fel jord och med fel underlag). 

Kort reflektion Fäviken 

Trots att man luckrade jorden med en grävskopa innan anläggning var det inte tillräckligt här 

hade man behövt gräva djupare innan anläggning. Den färdiga ängsmattan har helt stått emot 

ogräs. 
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Färdig ängsmatta Torräng 

Den andra ängen är en färdig ängsmatta ”Torräng” på 150 m2. Underlaget var nästan rent 

grus. De gödslade ängen med ett långtidsverkande konstgödsel som de fått rekommendationer 

från Veg Tech att använda. Den ängen har alltid varit problemfri förutom att den delvis satt 

sig. Mirjam anser att underlagsarbetet borde ha getts mer tid anläggning. Man borde låtit 

marken ligga i träda och "hittade sitt läge". Sedan skulle den ha jämnats ut ordentligt innan 

ängsmattorna lades på. Kärringtand och backnejlika trivs liksom flera andra örter. Mirjam 

påpekar att inte ett ogräs har förekommit. 

Kort reflektion färdig ängsmatta 

Noggrann markbearbetning är av största vikt innan anläggning. Den färdiga ängsmattan har 

helt stått emot ogräs. 

På Fäviken är Johanna Elmlund anställd som trädgårdsmästare och hon som sköter ängarna. 

Hon var tidigare anställd på Veg Tech. Johanna beskrev två andra ängar som också anlades 

2006. 

Färdig ängsmatta Torräng 

Den ena ängen är cirka 150 m2. Den är anlagd med färdig ängsmatta, torräng, från Veg Tech. 

Ängen är etablerad ovanpå ett betongvalv och ligger på en bädd av sand. Den här ängen 

etablerades snabbt och lätt och har varit fin redan från början. Den har slagits regelbundet 

varje år. 

Kort reflektion ängsmatta 

Rätt val av anläggningsmetod visar att det går att etablera äng även på ett betongunderlag. 

Frösådd Frisk till torr 

De andra ängen är cirka 3000 m2. Den anlades på en yta som bestod mest av sand och grus 

med låg mullhalt. Det rekommenderades från företaget där man köpte ängsfröerna . Den är 

sådd med ängsfrö från Veg Tech avsedd för ”Frisk till torr jord för norra Sverige”. 

Växtligheten etablerat sig väldigt olika över ytan. Vissa områden hade kala och torra fläckar 

medan andra tog sig bättre. Plantorna grönskade fint på våren för att senare tyna bort helt eller 

delvis. Åtgärderna blev gödsling med Mineralkraft från Rölunda samt ett lager dress av 
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relativt näringsrik matjord (med en mycket hög andel sand). Resultatet blev bättre men inte 

helt bra. Växtligheten grönskade återigen fint på våren och försommaren och etablerade sig 

bra på vissa ställen men på andra ställen torkade den helt. Hon upptäckte att det var gräs med 

utlöpare (både över- och underjordiska) som hade särskilt dålig utveckling. Hon märkte också 

att smältvatten på våren och kraftiga regn spolade bort den finkorniga jorden. Det blev bara 

grovkornigt grus kvar och för de små skott som bildades vid utlöparna kunde inte växa i 

gruset för det blev för torrt. De torkade helt enkelt ut, trots att de vattnade mycket. De ser 

tydliga förbättrande resultat på vissa delar som fått ny jord. Ängen slås en gång per säsong 

med slåtterbalk och gräsklippet förs bort. 

Johanna har nu dragit följande slutsats: vissa områden i ängen är extremt magra och 

mullfattiga och det gör att marken inte kan hålla vatten och näring. Den åtgärd de ska göra är 

att föra på organiskt material i form av mull. Troligtvis blir det en barkmullsblandning med ett 

lager på ca 10 centimeter. Barkmull kan ha en något försurande effekt men i det här fallet är 

det bara bra då pH värdet är 7,3 vilket är väldigt högt enligt Johanna. Den optimala mullhalten 

i jorden bör ligga runt 4 % och här ligger den endast på 2 %. I framtiden kommer hon att 

arbeta upp mullhalten på problemytorna och det betyder att gräsklippet får ligga kvar.  

Johanna berättar att om man tittar närmare på ängen så är den delvis artrik och det spännande 

att se variationen av artsammansättning då marken ändrar jordmån. Rödklint dominerar då 

marken är mer näringsrik och skallror trivs där det är magrare. Här fungerar vårlökar som 

förstärkning i ängen.  Vita pingstliljor av äldre typ och Scilla återkommer år från år.  

 Jorden (gruset) var från en täkt och helt ogräsfri och de har helt sluppit ogräs vilket varit till 

stor fördel. 

Kort reflektion frösådd 

Ofta är problemet vid ängsanläggning att näringsinnehållet i jorden är för högt. 

Rekommendationerna är att det ska vara magert men här har problemet varit att det varit för 

magert. Gräsklipp ger ökad halt av både mull och näring. 
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Saltsjöbaden, Stockholm 

I Saltsjöbaden anlade Johanna Elmlund en äng i en privat trädgård 2009. Ytan är på cirka 

2000 m2. På platsen var det tidigare gräsmatta, därför lade man på mager matjord blandat 

med 30 % sand. Man sådde med ängsfröblandning ”normal och torktålig” och planterade en 

stor del örtpluggplantor för olika miljöer salttålig, torktålig och för skugga. Ängen 

bevattnades sedan vilket är en bra försiktighetsåtgärd då man investerar i så många 

örtpluggplantor. Johanna berättar att tyvärr har hon ingen uppgift på uppföljning men 

troligtvis har det gått bra då de inte har hört av sig. 

Kort reflektion Saltsjöbaden 

Det här exemplet visar hur man i anläggningen anpassar urval av växter till klimat och 

jordarter på ett bra sätt. Tyvärr finns inget resultat på hur de sedan har anpassat sig. 
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Slutsats 

Faktorer som påverkar etableringen  

Jordförberedelser och ogräs 

Både i litteraturen och samtliga av de intervjuade framkom att en noggrann jordbearbetning 

innan anläggning var en förutsättning för en lyckad ängsetablering. I flera av exemplen visade 

det sig också vara det mest tidskrävande. Det inkluderar ogräsbekämpning. Flertalet tyckte det 

var den allra viktigaste faktorn. 

Jord 

Vid litteraturgenomgången framkom att det rekommenderas att använda mager jord vid 

anläggning. Av de jag intervjuat har det visat sig inte vara så lätt. I flera av fallen har för 

mager jord gett dålig utveckling på växterna eller att växtligheten dött. 

Frösådd 

Frösådd är ett betydligt billigare alternativ till örtpluggplantor och färdig ängsmatta. 

Örtpluggplantor 

De som använde örtpluggplantor tyckte det var ett bra komplement för snabbare resultat och 

om man vill styra exakt vilka växter man vill ha. 

Färdig ängsmatta 

Färdig ängsmatta är ett bra komplement för snabbt resultat. Av de intervjuade, hade tre av 

fyra ängsmattor helt stått emot trycket från redan etablerade ogräs. Den fjärde hade släppt 

igenom lite ogräs. 
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Diskussion 

Ämnet ängar är viktigt ur flera aspekter, bland annat på grund av den biologiska mångfalden. 

Jag tycker det var intressant att flera av de jag intervjuade verkligen hade den ingången när de 

anlade äng.  

Mina intervjuer blev bra eftersom jag kom i kontakt med personer som har anlagt olika typer 

av ängar från torräng till våtäng och även fjälläng. Det har dessutom varit i varierande 

storlekar allt från 30 m2 på Källtorps trädgård till flera hundra hektar i Örebro. Projektet i 

Örebro var otroligt intressant och fascinerande. Att man kan förvandla en oljehamn till en 

vattenpark, täta videsnår till strandängar och en soptipp till ängar för betande djur.  

Brunnby sticker ut lite från de andra exemplen men jag tycker det är ett bra exempel hur man 

kan jobba med den biologiska mångfalden. 

Litteraturen rekommenderar att man magrar av jorden innan anläggning med potatis. Jag 

tycker man skulle kunna rekommendera att odla olika betor t ex rödbetor. Min erfarenhet är 

att den växer längre på hösten än potatis och drabbas sällan av sjukdomar medan potatis kan 

drabbas av bladmögel. 

Jag har inte utvärderat och jämfört skötseln hos dem jag intervjuat. Det vore önskvärt om det 

fungerar lika bra att sköta slåttern med gräsklippare. Det redan finns hos de flesta som har 

trädgård och att införskaffa en lie och lära sig hantera den kan bli ett hinder från att anlägga 

en äng i den privata trädgården. 

Det tar cirka 10 år att etablera en äng och ingen av de jag intervjuat har den åldern på sin äng. 

Det skulle vara intressant att göra en uppföljning efter 10 år och se hur det verkligen har 

etablerat sig. 

Jag har ställt frågan till dem jag intervjuat hur de tycker att ängen etablerat sig. Det är en 

subjektiv fråga. Hade jag haft mer tid och det varit en annan säsong än november, skulle det 

varit intressant att på ett lite mer vetenskapligt sätt verkligen räknat arterna och jämfört hur 

många som fanns kvar och vilka. 
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Bilaga 1 

Presentation av sökning och urval 

Databassökning 

Databas Sökord Träffar Värderade Valda 

Academic  

Search Elite 

Meadow* and 

Establish 

568 20 0 

Academic  

Search Elite 

Meadow* and 

Establish* and 

garden* 

20 20 0 

Discovery Meadow* and 

Establish* 

3088 5 0 

Discovery Meadow* and 

Establish* and 

garden* 

41 15 0 

Epsilon Nyanlagd* Äng* 37 37 0 

 

  



 

 

36 

 

Bilaga 2 

Svensk äng 

Den här ängen har arter som är lämplig för de flesta torra och normala jordar. De innehåller 

bland annat: 

 

 

 

 

  

Rödkämpar 

Bergssyra 

Rölleka 

Rödven 

Vårbrodd 

Luddhavre 

Stor blåklocka 

Rödklint 

Brudbröd                                                                                                                              

 

Flockfibbla 

Äkta johannesört 

Åkervädd 

Prästkrage, tidig 

Käringtand 

Tjärblomster 

Gullviva 

Smörblomma 

Mandelblomma 

Fuktäng 

Färdiga fuktängsmattor lämpar sig exempelvis för infiltrationsytor och översilningsytor 

samt i dikesbottnat och fuktzoner kring dammar. De innehåller bland annat: 
Nysört  

Strätta  

Kabbleka  

Ängsbräsma  

Hampflockel  

Älgört 

Humleblomster 

Fyrk. johannesört  

Gökblomster  

Videört  

Fackelblomster 

Brunörter 

 

 

 

Smörblomma  

Rödblära  

Läkevänderot  

Smörboll 

Ängskavle  

Darrgräs  

Kamäxing  

Tuvtåtel  

Ängssvingel  

Rödsvingel 

Blåtåtel 

Salttålig äng 

Den här mattan är lämplig i exempelvis, trafikmiljöer, rondeller och refuger med 

saltbelastning samt ytor nära havet. De innehåller bland annat: 
Rölleka  

Strandtrift  

Backnejlika  

Gråfibbla  

Gulmåra  

Gulsporre  

Käringtand  

Bergssyra  

Gulkämpar  

Småfingerört  

Strandglim  

Ärenpris  

Axveronika  

Styvmorsviol  

15 % gräs - Fårsvingel 
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Bilaga 3 

Örtpluggplantor Veg Tech och olika miljöer 

Salttåliga - trafikmiljöer, torra havsstrandängar, skärgårdsmiljöer 

Achillea millefolium rölleka  

Ammophila arenaria sandrör  

Antennaria dioica kattfot  

Armeria maritima strandtrift  

Carex arenaria sandstarr (halvgräs)  

Campanula rotundifolia liten blåklocka 

Dianthus arenarius sandnejlika  

Dianthus deltoides backnejlika 

Galium verum gulmåra  

Geranium sanguineum blodnäva  

Leucanthemum vulgare prästkrage 

Leymus arenarius strandråg   

Linaria vulgaris gulsporre  

Lotus corniculatus käringtand   

Pilosella officinarum gråfibbla 

Plantago lanceolata svartkämpar  

Potentilla anserina gåsört gul 

Silene uniflora strandglim  

Thymus serpyllum backtimjan  

Viola tricolor styvmorsviol  

Viscaria vulgaris tjärblomster  

 

Friskt till halvskuggigt - lundar, bryn, lövängar 

Anemone nemorosa vitsippa  

Campanula latifolia hässleklocka  

Campanula persicifolia stor blåklocka  

Convallaria majalis liljekonvalj  

Fragaria vesca smultron  

Galium odoratum myskmadra  

Geum rivale humleblomster  

Geranium sylvaticum midsommarblomster  

Hypericum maculatum fyrkantig 

johannesört  

Lamiastrum galeobdolon gulplister  

Myosotis sylvatica skogsförgätmigej  

Potentilla erecta blodrot  

Primula veris gullviva  

Ranunculus acris smörblomma  

Silene dioica rödblära  

Stellaria holostea buskstjärnblomma  

Succisa pratensis ängsvädd  

Viola canina ängsviol  

Veronica officinalis ärenpris  

Viola riviniana skogsviol  

Torrt öppet kalkrikt - torrängar, torrbackar, 

vägbankar 

Achillea millefolium Rölleka  

Antennaria dioica kattfot  

Anthemis tinctoria färgkulla  

Campanula persicifolia stor blåklocka  

Campanula rotundifolia liten blåklocka  

Centaurea jacea rödklint lilaröd  

Cichorium intybus cikoria blå  

Dianthus arenarius sandnejlika  

Echium vulgare blåeld  

Filipendula vulgaris brudbröd  

Galium verum gulmåra  

Geranium sanguineum blodnäva  

Hypericum perforatum äkta johannesört  

Leontodon hispidus sommarfibbla  

Leucanthemum vulgare prästkrage 

Lotus corniculatus käringtand  

Potentilla tabernaemontani småfingerört  

Primula veris gullviva  

Saxifraga granulata mandelblomma  

Thymus serpyllum backtimjan 

Veronica spicata axveronika 
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Bilaga 4 

 

Ängsfröblandningar Veg Tech 

För att se arter för respektive blandning se hemsida www.vegtech.se 

 

Frisk till torr jord 

Fuktig till blöt jord 

Torr mager kalkrik jord 

Torr mager kalkfattig jord 

Enkel fröblandning 

Fjärilsblandning 

Vägrensblandning 

Norra Sverige torr till frisk jord 

Skuggblandning 

Torr havsstrandäng 

Snabbetablerad mot erosion 

Fjälläng 

Egenkomponerad 

Blomsteråkerfrö 

Bellisgräsblandning 

  

http://www.vegtech.se/
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Bilaga 5 

 

Ängsfröblandningar Pratensis 

För att se arter för respektive blandning se hemsida www.pratensis.se 

Normaläng – för torr till normalfuktig jord (t.ex. lera) 

Fuktäng – för fuktig till blöt jord t.ex. stränder 

Torräng kalkrik – för torr kalkrik jord (pH över 7) 

Torräng kalkfattig – för torr kalkfattig jord (pH under 6) 

Norrland – för torr till normalfuktig jord i norra Sverige 

Blomsteråkerfrö – ettåriga åkerväxter 

Skuggäng – för normalfuktig jord på skuggig plats 

Torr havsstrandäng – för torr strandäng vid havet 

Fjälläng – för äng i fjällen 

Fjärilsblandning – för torr till normalfuktig jord på solig plats 

Humleblandning – för torr till normalfuktig jord på solig plats 

Ängsblandning utan gräs, ett- och fleråriga arter – för torr till normalfuktig jord 
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Bilaga 6 

Örtpluggplantor Pratensis 

 

 

  

Akleja 

Axveronika 

Backnejlika 

Backsippa 

Backtimjan 

Bergslok  

Blodnäva  

Blodrot 

Borsttistel  

Brudbröd 

Cikoria  

Darrgräs  

Fackelblomster 

Fjällkvanne 

Fjällnejlika 

Fältvädd 

Grusslok 

Gulsvärdslilja 

Gullris 

Gullviva 

Gulmåra 

Gökblomster 

Humleblomster 

Jungfrulin 

Kabbleka 

Kattfot 

Kungsmynta 

Kärleksört 

Liten blåklocka 

Ljung 

Luktviol 
 
 

Aquilegia vulgaris 

Veronica spicata  

Dianthus deltoides 

Pulsatilla vulgaris 

Thymus serpyllum 

Melica nutans  

Geranium sanguineum  

Potentilla erecta 

Cirsium helenoides  

Filipendula vulgaris 

Cichorium intybus 

Briza media 

Lythrum salicaria 

Angelica archangelica 

Viscaria alpina 

Scabiosa columbaria 

Melica ciliata 

Iris pseudacorus 

Solidago virgaurea 

Primula veris 

Galium verum 

Lychnis flos-cuculi 

Geum rivale 

Polygala vulgaris 

Caltha palustris 

Antennaria dioica 

Origanum vulgare 

Sedum telephium 

Campanula rotundifolia 

Calluna vulgaris 

Viola odorata 

 
 

Lungört 

Mandelblomma 

Midsommarblomster 

Myskgräs 

Myskmadra 

Nordisk stormhatt 

Prästkrage 

Rödblära 

Rödklint 

Skogsförgätmigej 

Skogsklocka 

Slåttergubbe 

Smultron 

Småborre  

Smörboll 

Solvända 

Stor blåklocka 

Strandglim 

Strandtrift 

Styvmorsviol 

Svinrot 

Tjärblomster 

Torta 

Vårfryle 

Väddklint 

Åkervädd 

Äkta johannesört 

Ängsbräsma 

Ängsklocka 

Ängsviol 

Ängsvädd 

Ärenpris 

Pulmonaria obscura 

Saxifraga granulata 

Geranium sylvaticum 

Hierochloe odorata 

Galium odoratum 

Aconitum lycoctonum 

Leucanthemum vulgare 

Silene dioica 

Centaurea jacea 

Myosotis sylvatica 

Campanula cervicaria 

Arnica montana 

Fragaria vesca 

Agrimonia eupatoria 

Trollius europaeus 

Helianthemum nummalarium 

Campanula persicifolia 

Silene uniflora 

Armeria maritima 

Viola tricolor 

Scorzonera humilis 

Viscaria vulgaris 

Cicerbita alpina 

Luzula pilosa 

Centaurea scabiosa 

Knautia arvensis 

Hypericum perforatum 

Cardamine pratensis 

Campanula patula 

Viola canina 

Succisa pratensis 

Veronica officinalis 
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Bilaga 7 

Ängarna Vattenparken Örebro 

Alsikeklöver 

Amerikansk 

dunört 

Backglim 

Backnejlika 

Baldersbrå 

Berggröe 

Bergsyra 

Björk 

Blodnäva 

Blodrot 

Blåeld 

Blåmunkar 

Blåklocka 

Blåstarr 

Bockrot 

Brudbröd 

Brunskära 

Brunört 

Brännässla 

Cikoria 

Daggkåpa 

Duvvicker 

Dyveronika 

Engelskt rajgräs 

Fackleblomster 

Femfingerört 

Flockfibbla 

Frossört 

Fyrkantig 

johannesört 

Fårsvingel 

Getväppling 

Groblad 

Gråbinka 

Gråbo 

Gråfibbla 

Gråstarr 

Grässtjärnblom 

Grönvit nattviol 

Gullkavle 

Gullviva 

Gulmåra 

Gulvial 

Gårdsskräppa 

Gåsört 

Hagfibbla 

Hallon 

Harklöver 

Harstarr 

Humlelusern 

Hundkäx 

Hundstarr 

Hundäxing 

Hårdsvingel 

Häckvicker 

Hönsarv 

Höskallra 

Höstfibbla 

Jordklöver  

 Jordreva 

Jungfrulin 

Kabbeleka 

Kamäxing 

Kanadabinka 

Kanadensiskt 

gullris 

Kirskål 

Klibbal 

Knapptåg 

Knippfryle 

Knäckepil 

Kruståtel 

Krypnarv 

Kråkklöver 

Kråkvicker 

Kummin 

Kvickrot 

Käringtand 

Kärrbräsma 

Kärrdunört 

Kärrkavle 

Kärrsilja 

Kärrtistel 

Kärrvial 

Luddlosta 

Luddtåtel 

Mannagräs 

Maskros 

Mjölkört 

Myskmalva 

Mörkt kungsljus 

Nejlikrot 

Norsk fingerört 

Nyponros 

Nysört 

Prästkrage 

Renfana 

Rotfibbla 

Ryltåg 

Rödfibbla 

Rödklint 

Rödklöver 

Rödkämpar 

Rödnarv 

Rödsvingel 

Rödven 

Röllika 

Rönn 

Rörflen 

Sengröe 

Sibirisk björnloka 

Skogsfibbla 

Skogsnäva 

Skogssäv 

Slankstarr 

Smällglim 

Smörblomma 

Sommarfibbla 

Sparvvicker 

Sprängört 

Stor blåklocka 

Stormåra 

Strandklo 

Strandlysing 

Stubbtåg 

Styvfibbla 

Svalting 

Svartkämpar 

Svärdslilja 

Sälg  

Teveronika 

Tiggarranunkel 

Timotej 

Tussilago 

Tjärblomster 

Tomtskräppa 

Toppdån 

Tuvtåtel 

Ullig kardborre 

Vattenmåra 

Vattenpilört                             

Vass 

Veketåg 

Veksäv 

Viol 

Vitgröe 

Vitklöver 

Vitmåra 

Vit sötväppling 

Vårbrodd 

Väddklint 

Vägtistel 

Åkerfräken 

Åkermynta 

Åkertistel 

Åkervädd 

Äkta förgätmigej 

Äkta johannesört 

Älggräs 

Ältranunkel 

Ängsfryle 

Ängsfräken 

Ängsgröe 

Ängshavrerot 

Ängskavle 

Ängsklocka 

Ängsskallra 

Ängssvingel 

Ängssyra 

Ängsviol 

Ängsvädd 

Ärtstarr

(Tammerman/Koubek 2006)  


