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Abstract 
Over the past century biodiversity has declined in Sweden as in all other western countries. 

Mainly due to modernization of agriculture and forestry which has resulted in drastic habitat 

losses for many species when rural areas have become less diverse and more fragmented. One 

of the most species-rich habitat is the traditional hay meadow. The Project Livslinjen (the 

“Lifeline”) has been initiated to re-create a coherent meadow trough a municipality. The 

public should be able to bike along it the whole way and it should also feature educational 

elements. At the same time, it should work as a wildlife corridor. In this study an inventory of 

forbes and the overall structure of the area is performed. This to identify potential actions to 

re-create meadow-like vegetation and generally increase biodiversity along the route. The 

study has found that the 10 km long route passes varied grounds with a city center in the 

middle. Most areas are influenced by nitrogen surplus and overgrowth. Though some areas 

hosts species that indicates meadow like conditions. Old large trees, sandy slopes, stonewalls 

and other microhabitats are noted as well. The initial stage of the restoration will focus on 

depleting nitrogen surpluses in the ground and selectively clear trees and shrubs. Appropriate 

management regimes must be implemented in most areas. An esthetics eye should be 

involved in the restoration process since it is recommended that biodiversity should not look 

untidy. Landscape variation should be a keyword in the process. Gradually, different parts of 

the route can start to be managed with traditional methods. Then active re-establishment of 

desirable species can commence. The areas which still house preserved meadow vegetation 

must continue to be managed accordingly. It is advised to commence with information to the 

public already at the start of the project to create understanding for what they see. Follow-ups 

and new inventories to evaluate the effects of measures is advised. 

 

Keywords: Biodiversity, Conservation, Meadow, Restauration, Urban ecology, Wildlife 

corridor. 

 

Sammanfattning  
Den biologiska mångfalden har det senaste seklet utarmats i Sverige. Det beror till stor del på 

moderniseringen av jord- och skogsbruk som medfört drastiska habitatminskningar. En av de 

artrikaste biotoperna är den traditionellt hävdade slåtterängen. Projektet Livslinjen har 

initierats för att återskapa en sammanhängande slåtteräng genom en hel kommun. Den ska 

vara cykelbar med pedagogiska inslag för allmänheten och samtidigt fungera som en 

spridningskorridor för flora och fauna. Denna studie har inventerat örtskikt och övergripande 

struktur längs med tänkta sträcka. Utifrån de olika områdenas förutsättningar har åtgärder för 

restaurering och nyetablering föreslagits för att återskapa slåtterängslika miljöer samt 

generellt verka för en ökad biodiversitet. Merparten av det drygt 10 km långa stråket är 

präglad av kvävetillförsel och igenväxning. Några områden innehåller arter som indikerar 

slåtterängslika förhållanden. Äldre grova träd, sandiga marker, stenmurar och andra 

småbiotoper har noterats. Lämpliga skötselregimer måste implementeras på de flesta 

områdena. Ett estetiskt förhållningssätt bör finnas med i restaureringsprocessen speciellt i de 

urbana områdena. De ytor som huserar populationer av ängsvegetation måste fortsätta skötas 

med traditionella metoder för att kunna bevaras. Att starta med informationsförmedling till 

allmänheten i början av projektet är viktigt för att skapa förståelse. Uppföljning och nya 

inventeringar för att utvärdera effekterna av åtgärder tillråds. 

 

Nyckelord: Biologisk mångfald, Naturvård, Restaurering, Slåtteräng, Spridningskorridor, 

Urban ekologi.  
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1. Bakgrund 
Begreppet biologisk mångfald etablerades på 1980-talet och fick stort genomslag efter 

att en internationell konvention om bevarande och hållbart utnyttjande av biologisk 

mångfald hade antagits 1992 i Rio de Janeiro (Bernes, 2011). Denna konvention har 

Sverige skrivit under och därmed bundit sig att följa. 

 

 

Biologisk mångfald brukar delas upp i tre olika nivåer av mångfald: 

1, variation av olika naturtyper och ekosystem. 

2, variation mellan olika arter. 

3, genetisk variation inom varje art. 

 

 

 

Sveriges riksdag har även beslutat och satt upp 16 stycken miljökvalitetsmål som syftar 

till att ge en långsiktig målbild för miljöarbetet i landet. Dessa ska fungera vägledande 

för alla samhällsskikts miljöarbete (Naturvårdsverket, 2015a). Bland dessa kan man 

finna två tydliga exempel som syftar till att gynna biodiversiteten i jordbrukslandskapet: 

 

13. Ett rikt odlingslandskap- ”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens 

värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas 

samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras 

och stärks.” (Naturvårdsverket, 2014a) 

 

16. Ett rikt växt- och djurliv- ”Den biologiska mångfalden ska bevaras och 

nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas 

livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. 

Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig 

genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och 

kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och 

välfärd.” (Naturvårdsverket, 2014b) 

 

 

Trots detta sker fortfarande en utarmning av den biologiska mångfalden i Sverige. Det 

beror till stor del på moderniseringen av jord- och skogsbruket som lett till drastiska 

förändringar av arters livsmiljöer. Landsbygden har blivit mindre variationsrik och 

intensiva monokulturer, med syfte att rationalisera och höja produktionen, har brett ut 

sig. Samtidigt har tidigare öppna jordbruksmarker vuxit igen då bete och hävd har 

upphört (Bernes, 2011).  Enligt en analys av den sista rödlistan som presenterades 2015 

(Artdatabanken, 2015) är det skogsavverkning samt igenväxning av 

jordbrukslandskapets äldre gräsmarker och brynmiljöer som påverkar flest av de 

rödlistade arterna. Därför har många växter som förr fanns vitt spridda i landskapet 

blivit undanträngda och begränsade. Ett fåtal arter har gynnats av dagens rationella 

jordbruk men totalt har förändringen av landskapet lett till en kraftig reduktion av dess 

biologiska mångfald på såväl biotopsnivå som art- och inomartsnivå (Bernes, 2011). 

Men det totala antalet arter har inte minskat men vår ”vardagsmiljö” har blivit 

artfattigare (Naturvårdsverket, 2015b). Detta gäller både flora och fauna.  

 

Av Sveriges kärlväxter finns ungefär hälften i jordbruksmiljö. Av landets däggdjur är det 

ungefär samma siffra för antalet arter som helt eller delvis lever i detta landskap. 

Biologisk mångfald brukar delas upp i tre olika nivåer av 

mångfald: 

1, variation av olika naturtyper och ekosystem. 

2, variation mellan olika arter. 

3, genetisk variation inom varje art. 
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Ungefär 50 fågelarter anses vara mer eller mindre knutna hit i häckningsperioden och 

bland dagfjärilar, vildbin och andra insekter finns många arter som uteslutande påträffas 

i denna miljö (Bernes, 2011). 

 

Enligt den senaste rödlistan förekommer 53 % av de rödlistade arterna i 

jordbrukslandskapet och 33 % är direkt beroende av detta landskap för att leva. Framför 

allt är det kärlväxter, fjärilar, bin, steklar och skalbaggar som detta gäller (Sandström, 

Bjelke, Carlberg & Sundberg, 2015). Stor del av arterna i jordbrukslandskapet lever i de 

delar som fortfarande finns kvar av äldre miljöer med äldre former brukningsmetoder 

(Bernes, 2011). Dessa infattar en stor variation av olika typer hävdade marker med olika 

markegenskaper, fukttillgång och närvaro av träd och buskar (Naturvårdsverket, 1997). 

Men den viktigaste biotopen i detta landskap är de örtrika gräsmarkerna, det vill säga 

slåtterängen samt naturbetesmarkerna. Två av människan påverkade naturtyper som 

med lång kontinuitet och extensiv skötsel lett till stor artrikedom. De hotas generellt av 

igenväxning och förändrad markanvändning. Jordbruksverket bedömde (Ängar, 1995) 

att ungefär 1 promille fanns kvar av de hävdade ängarna som fanns i Sverige på 1800-

talet. Därför måste förlusterna hejdas och skötsel av befintliga marker förbättras. Även 

restaurering av igenväxta marker samt återskapande av ett diversifierat odlingslandskap 

kan anses rimligt (Sandström et al., 2015). 

  

 

1.1 Örtrika gräsmarkers ekologi 
Slåtterängens artrikedom beror främst på den årliga slåttern som traditionellt sett utförs 

på sensommaren och ofta med efterföljande bete av återväxt. Detta skapar livsrum för 

örtartade växter som är lågväxande men ändå ljuskrävande. Dessa arter kan inte 

konkurrera med snabb- och högvuxna arter som snabbt skulle ta över om slåttern 

upphör (Eriksson, 2007). Ingen växt kan påstås vara gynnad av denna årliga avslagning 

som slåtter ändå innebär. Men de arter som har merparten av sina blad under snitthöjd 

liksom växter som blommar så tidigt att de hinner sätta frö innan slåtter har goda 

förutsättningar att överleva. Traditionella slåtterängar är kvävefattiga miljöer. De 

gödslas aldrig och utförseln av hö bidrar till en ständig utarmning av näringsämnen. 

Växter med förmåga att hushålla med knappa näringsresurser, till exempel genom att 

vara lågvuxna med smala och långlivade blad, klarar sig bra. Flertalet konkurrenssvaga 

mossor, lavar och svampar klarar också av att växa på slåtterängen (Bernes, 2011).  

Ingen växt har möjlighet att totalt dominera vilket ger en rik blandning av växter så 

traditionellt hävdade marker hyser en hög 

artrikedom på liten yta. Det är inte ovanligt 

att man finner 40 arter på en kvadrat meter i 

slåtterängar (Eriksson, 2007). 

 

Många av dagens betesmarker har ett 

förflutet som ängsmark. Livsvillkoren för 

växter på en slåtteräng är till stor del 

liknande dem på en naturbetesmark. Med en 

naturbetesmark menas ett bete som inte 

gödslas, kalkats, dikats, plöjts och såtts med 

vall eller annan form av kultivering. 

Livsvillkor skapas då för lågvuxna, 

konkurrens svaga, ljusälskande arter som 

klarar att bli kapade och att hushålla med 

knappa resurser. Se Figur 1. Figur 1. Artrik slåtteräng i norra Uppland. 
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Det finns dock skillnader på floran i ängar och i beten. Vissa växter har egenskaper som 

gör att de inte betas och därför har konkurrensfördelar på en betesmark. Detta kan till 

exempel vara att de har piggar (åkertistel), tornar (rosor), smakar illa (backsippa) eller 

är giftiga (smörblomma). Andra arter däremot kan vara så begärliga för bete att de klara 

sig bättre på slåtterängar (svinrot) (Bernes, 2011). Olika djur har dessutom olika 

preferenser på vad de betar mest av och vad de låter vara kvar (Johansson & Hedin, 

1991). En annan faktor som påverkar artsammansättningen är betesdjurens tramp. Det 

kan verka hämmande på arter som inte tål denna form av störning men det kan även 

skapa förutsättningar för nya eller kortlivade arter att etablera sig. Exempelvis 

röksvampar och vissa mossor och lavar samt ettåriga örter kan dra nytta av detta. På 

sandiga marker kan öppna ytor tjäna som boplatser för vissa steklar och andra insekter. 

Djurens dynga är i sig själv ett ekosystem med hundratals insektsarter och en rad 

svampar (Bernes, 2011). 

 

Historiskt sett var det vanligt att ha djuren på skogsbeten. Detta skapade andra 

förutsättningar än på öppna beten. Denna form av drift är idag så gott som helt borta 

(Bernes, 2011). Grova solbelysta lövträd återfinns idag nästan enbart i 

jordbrukslandskapet. Med dessa träd har ett antal arter flyttat som inte heller trivs i det 

allt tätare skogarna. Ängs- och betesmarker som är bevuxna med fåtalet träd eller buskar 

är ofta särskilt artrika. Speciellt viktiga är äldre exemplar som är solbelysta då det 

skapar varma småbiotoper. Idag kan man se rester av bestånd med hamlade träd eller 

äldre alléer i jordbrukslandskapet. Merparten har av olika anledningar genom åren 

huggits ner. Ofta finner man de som fått stå kvar placerade längs en väg, nära 

gårdsmiljöer eller i åkerholmar (Bernes, 2011). En annan bidragande faktor till 

artrikedom är lång kontinuitet i skötseln. Studier visar att marker med lång kontinuitet i 

skötseln hyser större antal kärlväxter (Gustavsson, 2007). 

 

En rik ängsflora är många gånger förutsättningen för ett rikt insektsliv. Mångfalden blir 

störst på torra marker. Som exempel kan nämnas att två tredjedelar av dagfjärilsarterna 

hör hemma i dessa typer av marker. Många fjärilar är dessutom helt beroende av 

specifika värdväxter under larvstadiet. Dessa arter kan i sin tur vara värd åt andra 

parasiterande insekter som i sin tur också är värdspecifika (Bernes, 2011). 

 

 

1.2 Fragmentering kontra spridningsmöjligheter 
Att en art blir rödlistad kan dels bero på populationsminskning men också att 

delpopulationer är åtskilda (Sandström et al., 2015). Förr i tiden var odlingslandskapet 

inte lika homogent utan en mångfald av många små biotoper samsades på en liten yta. 

Dessa var del i ett större mosaiklandskap med stor variationsrikedom på korta avstånd 

(Bernes, 2011). Detta var för floran och faunan ett funktionellt landskap där arterna 

kunde sprida sig mellan olika lokaler och ha tillgång till alla resurser, exempelvis 

boplats, värdväxter och nektarresurser, inom ett avstånd de själva kunde flytta sig på 

(Sandström et al., 2015). Exempel på detta är att vildbin bör ha boplats inom 50-500m, 

beroende på art, från bestånd av näringsväxter (Linkowski, Pettersson, Cederberg & 

Andersson, 2004). 

 

Detta förde även med sig att arter och bestånd kunde flytta på sig och möjligheten för en 

återkolonisation efter populationssvängningar orsakade av till exempel sjukdomar, 

väder eller parasitism var möjlig (Bernes, 2011).  Ett sådant landskap klarar fler arter av 
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att leva i än det fragmenterade landskap som ofta är fallet idag. Det vill säga där arters 

förekomster är isolerade från varandra. Chans för återkolonisation av lämpliga lokaler är 

då liten. Detta leder till en ökad risk för utdöende av en hel population. 47 % av de 

rödlistade arterna anses vara kraftigt fragmenterade (Sandström et al., 2015). En svensk 

studie (Granqvist, 1999) om mångfalden av kärlväxter i jordbrukslandskapet visade på 

att den storskaliga landskapsheterogeniteten var av större vikt för diversiteten i 

åkerkanten än vad odlingssystemet på åkern hade. Flera studier visar tydliga samband 

mellan populationsstorlek, genetisk variation och populationers livsduglighet. Men 

minskade populationsstorlekar kan leda till genetisk utarmning och vidare inavel vilket 

oftast leder till minskad överlevnadsförmåga. Men ett tillskott av ett fåtal individer från 

en annan population kan motverka de negativa effekterna av inavel (Andersson, 

Andersson & Lönn, 2007). 

 

Detta visar på vikten att återskapa möjligheter för spridning mellan olika lokaler i 

landskapet med hjälp av grön infrastruktur. (Naturvårdsverket, 2013; Sandström et al., 

2015). Ett sätt att göra det är att skapa så kallade spridningskorridorer. 

 

 

1.3 Urbana miljöer 
Få områden är så grundligt påverkade av mänsklig aktivitet som den urbana miljön. 

Trots ingreppen kan den på sina ställen hysa ett rikt växt- och djurliv. Med rätt skötsel 

kan därför biotoper som blivit bristvara i övriga landskapet skapas i det urbana rummet 

(Sandström et al., 2015). Stadsparker med äldre träd kan hysa en stor artmångfald. 

Trafikleder kan fungera som spridningskorridorer för vissa arter trots att de kan verka 

som svåröverkomliga barriärer och störningskällor för andra (Bernes, 2011). Som 

tidigare nämnts är det gräsmarker och då främst de torra och näringsfattiga som är den 

enskilt rikaste på rödlistade arter. I dessa förekommer ofta naturligt blottad mark, 

exempelvis sandblottor och stenhällar. Liknande miljöer kan förekomma i urbana 

sammanhang i ruderatmark, banvallar och vägkanter (Sandström et al., 2015). Till detta 

kan också läggas befolkningens behov av fritidsaktiviteter i närheten av staden ofta är 

anlagd på tidigare jordbruksmark, till exempel i form av golfbanor och 

idrottsanläggningar (Bernes, 2011). 

 

 

1.4 Slåtterängars övriga värden 
Vid sidan av värdet som slåtterängar har för den biologiska mångfalden, kan de även 

innehålla kulturhistoriska-, kunskaps-, symbol- och skönhetsvärden som bör tas i 

beaktande. Jordbrukslandskapet kan ses på som resultatet av mångtusenårig 

odlingshistoria. Det innehåller spår av tidigare generationers traditioner och 

levnadsförhållanden. Stenmurar, odlingsrösen, fägator, husgrunder, gärdsgårdar, 

gravhögar, ängslador, hamlade träd är alla exempel på detta. Ängar och hagars funktion 

som forskningsobjekt och kunskapsbank är betydelsefull. I dessa områden kan tex vår 

kulturhistoria och olika jordbruksmetoders framväxt studeras. Dessa kan sättas i relation 

till växt- och djursamhällens sammansättning, enskilda arters populationsekologi. Men 

även hur jordbruket har påverkat människans samhälleliga framväxt. Dessa marker 

representerar ett öppet och ljust landskap. Detta kan vara med stor lokal variation som 

kan ge en bygd särskilda drag och identitet i dess fysiska och sociala omgivning. 

Bildkonstnärer, musiker och författare har hämtat motiv och inspiration till verk som 

idag ingår i vår kulturskatt (Naturvårdsverket, 1997).   
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Dessa markers ekosystem kan även anses vara en levande genbank (Naturvårdsverket, 

1997). Vikten av genetisk mångfald inom populationer samt lokal genetisk variation 

anpassad till specifika platser kan ha betydande påverkan på växt- och djursamhällens 

stabilitet och överlevnadsförmåga då den utgör grunden för all evolution och 

anpassning. Om alla individer i en population är genetiskt lika sätts evolutionen ur spel 

vilket leder till att arten inte kan anpassa sig till nya förutsättningar. Det vill säga att 

oavsett om den genetiska variationen i en population är av nytta i dagens förhållande vet 

vi inte vilka egenskaper som kan bli nödvändiga i framtida scenarier. Det finns många 

exempel på hur svenska arter är lokalt anpassade till sina specifika miljöer 

(Naturvårdsverket, 2007). Förekomsten av lokala anpassningar visar att individer inte är 

direkt utbytbara med individer från andra populationer då samevolution av arter även 

kan ha förekommit på lokal nivå (Eriksson, 2007). Detta medför att lokalt anpassade 

populationer har ett bevarandevärde i sig självt och att lokal tillpassning därför är en 

viktig aspekt vid restaurering då återinförsel av arter kan vara aktuellt. 

 

 

1.5 Projektet livslinjen 
Idag görs mycket för att hejda utarmningen av den biologiska mångfalden men naturen 

reagerar långsamt på insatserna och inget tyder på att artrikedomen har slutat att minska 

(Naturvårdsverket, 2015b). Fortsatta insatser anses därför viktiga. Det är i denna 

kontext som projektet ”Livslinjen- världens längsta slåtteräng” initierats av 

stadsträdgårdsmästare Nils Odén i Upplands Väsby kommun. 

 

Upplands Väsby är en storstadsnära kommun som ligger i Stockholms län men i 

landskapet Uppland. Landskapet är typiskt för Mälardalen med sprickdalar och 

småbruten topografi, lågt liggande odlade lermarker omväxlat med moränåsar och 

isälvslagringar. Låga bergsknallar med skog och torra rullstensåsar samt hagar, sjöar och 

stränder. Området har varit bebott och brukat sedan förhistorisk tid och kommunen är 

den tredje runstenstätaste i Sverige. Godsdriften och adeln har även bidragit till 

landskapet med storskaliga odlingsytor, herrgårdsbyggnader, lövskogsplanteringar, 

alléer och parker. Här bor idag drygt 42 000 invånare. Då kommunen ligger i en av 

Sveriges folktätaste regioner och mellan storstäderna Stockholm och Uppsala är 

genomfartstrafiken stor. Europaväg 4 samt tåg norröver mot Uppsala och vidare 

passerar här. Närheten till Arlanda gör sig ofta påmind. Stora delar av kommunen är en 

del av Järvakilen, en av Stockholmsområdet större och viktigare gröna kilar (Upplands 

Väsby kommun, 2010). 

 

Målet med projektet är att skapa en spridningskorridor längs med Järvakilen för arter 

knutna till slåttrade miljöer. Det ska även vara möjligt att kunna ta sig fram med cykel. 

Merparten av stråket kommer gå längs med redan befintliga vägar.  Kommunerna 

Stockholm, Solna, Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna är med i projektet. På sikt 

ska eventuellt vägen fortsätta vidare genom Knivsta och Uppsala. Ett samarbete och en 

dialog kommunerna emellan har därför startat. 

 



 

6 

 

Stråket har även till syftet att verka pedagogiskt 

för besökare då man vill lyfta fram vikten av 

bevarande av biologisk mångfald. Skyltar kan 

komma att sättas upp för att informera och hjälpa 

medborgare att se och identifiera naturvärdena. 

Fokus kommer ligga på blommande växter men 

generella förslag på hur man kan skapa miljöer 

som gynnar biodiversitet kommer också 

beskrivas. För att detta ska vara möjligt bör 

potentiella vägar inventeras för att se vad som 

växer där idag, vilken potential som finns samt 

vad som saknas. Utifrån detta kan sedan åtgärder 

och förbättringar föreslås innan arbetet med 

utförandet sätts igång. Detta ur ett biodiversitets 

perspektiv. Den sammanlagda yta som 

inventerats i denna uppsats är uppskattningsvis 6 

hektar. 

 Figur 2. Småborre (Agrimonia eupatoria) i 

centrala Upplands Väsby. 
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2. Syfte 
Studien är en del i projektet ”Livslinjen”. Syftet är att kartlägga örtartade växter längs 

det blivande stråket samt identifiera övriga värdefulla miljöer, vilket därefter 

sammanställs i en övergripande beskrivning. 

 

Utifrån detta ska sedan åtgärder föreslås för att möjliggöra återskapande av traditionellt 

slåtterlika miljöer vilka ska fungera som en spridningskorridor inom Upplands Väsby 

kommun. 

 

 

2.1 Frågeställningar 
Hur ser markerna ut längs med det inventerade stråket idag? Vilka växter växer här för 

närvarande? Vilka växter är kända sedan tidigare på slåtterängar i detta område? Vilka 

åtgärder kan sättas in för att öka den biologiska mångfalden? 

 

 

2.2 Avgränsningar 
Enbart vägar i Upplands Väsby kommun kommer att behandlas. Inventeringen omfattar 

inga gräs (Poaceae) med undantag av vass (Phragmites australis), halvgräs 

(Cyperaceae), igelknoppsväxter (Sparganiaceae) eller tåg (Juncus). Inte heller 

akvatiska växter. Inga växter som inte har eller har haft sin naturliga utbredning i 

Upplands Väsby kommun kommer ses på. I åtgärdsförslagen kommer ingen ekonomisk 

hänsyn att tas. 
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3. Metod 
Studien består av två delar. Först fältarbete med inventering av örtartade växter och 

kartläggning av övriga natur- och/eller kulturhistoriska värden samt en enklare 

klassificering av områdenas karaktär och presumtivt värde som restaureringsobjekt.  

Inventeringsresultaten kommer sedan att jämföras med vilka växter som med belägg 

kan sägas har tidigare vuxit i dessa trakters slåttermarker. Utifrån denna 

sammanställning kommer sedan förslag att presenteras om hur områdena kan åtgärdas 

för att åter hysa en slåtterängslik flora samt bidra till en ökad biodiversitet i landskapet. 

 

 

3.1 Delområden och huvudtyper 
Det föreslagna stråket är drygt 10 km långt. För komplett översiktskarta se Bilaga 1. Det 

startar i syd där en cykelväg över en bro kommer från Sollentuna kommun, vidare 

genom Upplands Väsby centrum och norrut mot Sigtuna kommun. Då det vid 

inventeringsperioden varit oklart hur stråket ska gå vidare in i Sigtuna kommun har 

inventeringen slutat strax söder om kommungränsen innan Abborberget. En fritidskarta 

från Upplands Väsby kommun har använts som kartunderlag. Stråket har delats in i 22 

stycken delsträckor utifrån geografisk placering samt ekologiska förutsättningar. Vägen 

går inte direkt igenom 4 av delområdena (10, 20, samt 22 b och c) dessa har ändå tagits 

med på grund av sina hävd- och kulturhistoriska värden. Varje delsträcka har besökts 3-

5 gånger under växtsäsongen utspritt över veckorna: 17, 18, 21, 24, 28 och 35. 

 

Åtta huvudtyper av någorlunda enhetliga miljöer har formats utifrån inventeringarna av 

delområdena. Huvudtyperna beskriver stråkets generella drag i resultatdelen. 

 

 

3.2 Växtinventering 
Inventeringens syfte har varit att så grundligt som möjligt sammanställa vilka arter som 

växer utmed det tänkta stråket. Områden som inventerats är i första hand vägrenar som 

har kunnat observeras från vägen, cirka två meter ut. Då det varit relevant har bägge 

sidor undersökts. Har stråket passerat på en trottoar vid en bilväg har enbart den ena 

sidan inventerats. Smala remsor (under 0,5 m) belägna mellan väg och intensivt brukad 

åker har inte inventerats grundligt. Inventeraren har gått längs med vägen och antecknat 

observerade arter områdesvis. Har en bedömning också kunnat göras av hur frekvent en 

art uppträder har även detta antecknats (skala 1-3 annars x). Inventeringsresultaten från 

olika tillfällen har samlats i en lista. För sammanställda inventeringsresultat se Bilaga 2.  

 

Fokus ligger på örtartade växter men träd och buskar har även noterats. På grund av 

tidsåtgång är vissa arter upptagna till släkten. Däribland daggkåpor (Alchmilla), 

smörblommor (Ranunculus), ögontröstar (Euphrasia) och arvar (Cerastium). Har art 

inte kunnat säkerställas har släktet nedtecknats. Exempelvis Epilobium sp. (dunört sp). 

 

Till identifikation har Nya nordiska floran (Mossberg & Stenberg 2003) och 

Naturhistoriska riksmuseets virtuella flora (Den virtuella floran, 2013), kamera och 

lupp använts.  

 

 

3.3 Generell inventering av delområdens övriga värden 
En översiktlig bedömning har gjorts av varje delområdes natur- och/eller 

kulturhistoriska värde. För protokollmall se Bilaga 3. Denna mall utgår till stor från den 
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blankett man kan finna i Naturvårdsverkets handbok för inventering av ängs- och 

hagmarker (1987). Dessa observationer utfördes under v.28. 

3.3.1 Värdeklassificering 

Dessa protokoll ihop med inventering av växter har legat till grund för indelning av 

delområdena i olika klasser (A-C) efter deras värde som restaureringsobjekt. 

 

 Klass A= Hävdat område med stora natur- och/eller kulturhistoriska värden. 

 

 Klass B= Område som inte hävdas, har fel slags hävd eller har svag hävd och 

sålunda växer igen. Natur- och/eller kulturhistoriska värden finns kvar dock ej i 

stor omfattning. 

 

 Klass C= Idag mindre intressanta områden på grund av att natur- och/eller 

kulturhistoriska värden knutna till slåtter- och betesmarker helt eller delvis 

försvunnit. 

 

Bedömningen har i först hand utgått från växtinventeringen men även övriga natur- 

och/eller kulturhistoriska värden har tagits i beaktande. Utöver detta har en rad 

stödkriterier tagits med så som framkomlighet med cykel och områdets estetiska värden. 

Vid osäkerhet av bedömning tas detta upp i inventeringen. Klassificeringen har till viss 

del legat till grund för hur detaljerat ett område har inventerats, där högre klass fått en 

noggrannare växtinventering. 

 

 

3.4 Förslag om förbättring ur ett biodiversitets perspektiv 
Med hjälp av litteratur och rapporter om tidigare erfarenheter presenteras ett antal 

förslag på åtgärder för att återskapa slåtterängslika miljöer längs med stråket samt gynna 

en generell biologisk mångfald. 

 

För att avgöra vilka arter som saknas utmed stråket idag har det som hittats under 

inventeringarna jämförts med litteratur om vilka växter som historiskt har funnits på 

hävdade ängsmarker i Upplands Väsby kommun. Till detta har främst Atlas över 

växternas utbredning i Norden (Hultén, 1971), Upplands flora (Jonsell & Aronsson, 

2010) samt Upplands vegetation och flora (Almqvist, 1929) använts. 

 

 

3.5 Metodkritik 
Precisionen i växtinventeringen kan ifrågasättas. Vissa områden har varit nyslagna och/ 

eller klippta med korta mellanrum vilket medfört att detaljerade inventeringar 

försvårats. Möjligheten till detaljerade undersökningar är även begränsad på grund av 

tiden till förfogande och storleken på ytan som har inventerats. Till exempel så har inte 

möjligheten funnits att kontrollera varje individ av släktet johannesörter (Hypericum) 

för att avgöra vilken av arterna det varit. Begränsningar har fått göras till ett fåtal 

individer utmed längre sträckor med spridda bestånd. Stora och frodiga växter har en 

klar fördel mot mindre med använd inventeringsmetod. Detsamma gäller växter som har 

blommat vid inventerings tillfällena. Dock har tillfällena fördelats över säsongen. 

Naturvärdesklassificering är inte en helt objektiv metod utan är ett relativt grovt 

redskap. Dock kan det ändå vara till hjälp för att överblicka potentialer och möjliga 

insatser.  
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4. Resultat 
Upplands Väsby kommun har varit befolkat sedan landhöjningen tillåtit. I och med 

kommunens centrala placering i landet har det sista århundradets urbanisering och 

industrialisering påverkat landskapet stort. Som på många andra platser har stor del av 

odlingslandskapets biologiska mångfald begränsats till kantzoner som bryn, åkerholmar, 

vägkanter, diken, åar, stenmurar, äldre träd, gårdsplatser, parker och dammar. 

Genomfartstrafik av bilar, lastbilar, tåg och flyg gör sig ständigt påmind. Vissa delar går 

parallellt med banvallen och där är bullernivåerna höga när tågen passerar. 

 

Huvudtyperna ger en mycket grov bild då merparten av delområden är komplexa. Vissa 

delområden passar in i flera huvudtyper. För översikt se Tabell 1. Varje delområde är 

numrerat och översiktskarta finns i Bilaga 1. En komplett artlista för de olika lokalerna 

finns i Bilaga 2. Då inventeringen av område 22 inte har skett efter framtida cykelväg 

men dess fältflora hyser flertalet hävdgynnade arter har området ändå tagits med i 

resultatet. För en mer detaljerad beskrivning av de olika delområdena se Bilaga 4. Där 

beskrivs varje delområdes karaktär, vilka delar som inventerats, småbiotoper som 

observerats, klassificering samt dominerande karaktärsväxter och ovanligheter.  

 

 

4.1 Generella drag i alla huvudtyper 
Stråket är drygt 10 km långt med fyra ängslika områden i direkt anslutning. Det går från 

mer rurala marker genom en stadskärna för att sedan bege sig ut på rurala marker igen. 

Däremellan har stråket även passerat en herrgård och ett slott med respektive 

parkanläggning och gårdsbild, sjöar, åsar med mera. Markförhållandena längs med 

stråket skiftar kraftigt från mycket torra miljöer på sydvända grusåsar till våta partier 

vid öppna vatten. Stadskärnan ligger ungefär på stråkets mitt. Ju längre bort ett område 

befinner sig från stadskärnan desto mindre är kvävepåverkan och andra urbana inslag. 

Detta gör stråket varierat i sin grundstruktur och potentialen för att återskapa ett varierat 

mosaiklandskap finns. 

 

4.1.1 Om dagens kvävetillförsel 

Vid traditionell hävd har näringsämnen kontinuerligt förts bort via betesmassa eller hö. 

Detta har, som tidigare nämnts, gynnat växter med förmåga att hushålla på knappa 

näringsresurser. Vid bete återför djuren viss del av kvävet med urin och avföring men 

nettoförlusten är ändå högre, mellan ett till några kilo per hektar och år. Vid slåtter förs 

mer av näringen bort men det varierar kraftigt beroende på markens kvalitet. Då hävden 

avtar ansamlas kvävet i den levande växtmassan i ett växande täcke av förna och 

humus. Lövträd som intar öppna marker är särskilt effektiva på detta då de bidrar med 

lätt nedbruten förna i form av stora mängder kväverika löv. Bladätande insekter bidrar 

också med sina exkrementer. Kvävegynnande växter ses ofta först uppträda under träd 

för att sen sprida sig utåt (Johansson & Hedin, 1991). 

 

Ett av dagens problem kommer av den stora mängd kväve som tillförs från 

luftföroreningar. Då Upplands Väsby är en storstadsnära kommun med stort genomflöde 

av både flyg- och biltrafik är kvävenedfallet från mänsklig aktivitet högt (Karlsson, 

Akselsson, Hellsten, Kronnäs & Karlsson, 2012). Luft- och vattenburet kväve 

uppskattas idag kunna överstiga den mängd kväve som kan bortföras med enbart årlig 

slåtter eller bete. Det bidrar därför med svårigheter att återställa vissa marker som 

kräver utarmning innan de kan bli lämpliga för typiska slåtterväxter. Större träd bidrar 
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också till problemet då de fångar upp luftburet kväve i kronan som sedan tvättas ur av 

regn vilket gör koncentrationen extra stor där de fått etablera sig (Johansson & Hedin, 

1991). 

 

Många moderna jordbruksmetoder har även bidragit med större mängd kväve i omlopp 

än för 100 år sedan. En förhållandevis billig och riklig tillgång på konstgödsel efter 

andra världskriget har bidragit stort till markernas kväveöverskott. Stråk som låg i direkt 

anslutning till intensivt brukade åkrar visade tecken på att få tillskott av kväve från 

gödselspridning på dessa. Inom modern djurhållning är täta djurbesättningar ett vanligt 

förekommande element. Små rasthagar och intensivt bete ofta med stödutfodring är 

vanligt och detta noterades också under inventeringen i vissa områden. 

 

Arter som gynnats av dessa förändringar är de som snabbt kan tillgodogöra sig kväve 

och bilda mycket bladmassa. De kan fort bli dominerande på en plats då de är starka 

konkurrenter om ljus och vatten. Inventeringen visade att kvävegynnade arter var 

dominerande i flertalet huvudtyper. Generellt sett kan sägas att ju närmare centrum 

markerna befann sig desto tydligare var dominansen. Igenväxande marker med sly var 

även markant på sina håll som säkerligen också har bidragit med kväve genom sin 

bladmassa. Att få bukt med dessa konkurrensstarka arter kommer vara en av projektets 

svårigheter i uppstartsfas.  

 

4.1.2 Dagens hävdregim 

Merparten av markerna hävdas idag, ur ett mångfaldsperspektiv, på direkt olämpliga 

sätt. De slås för tidigt på säsongen och/eller slås de med för täta intervaller. Få 

slåtterarter klarar av en sådan regim och ännu färre arter hinner med att blomma och 

sätta frö. Vissa ytor klipps med uppsamlare. Några låga arter kan ändå blomma, 

exempelvis käringtand, brunört, humlelusern och vitklöver påträffas i gräsmattorna. 

Men olika gräsarter dominerar stort. Bruk av slaghacka är även vanligt. Det avslagna 

kväverika materialet finhackas och kvarlämnas på platsen. Med dessa metoder går det 

inte att skapa ängsmarker med slåtterängsliknande flora (Svensson, 2013). 

 

4.1.3 Markers närhet till öppna vatten 

Då stråket går längs med befintliga vägar finns flertalet öppna diken i dess direkta 

närhet. Även några småvatten, sjöar och åar finns noterade i inventeringen. Då rent 

vattenlevande växter står utanför inventeringen finns inget mer att orda om dessa. Dock 

kan konstateras att flertalet diken bär prägel av ohävd och kvävetillförsel. Närhet till 

öppet vatten av olika former är en stor tillgång för biodiversitet och möjliggör för 

flertalet arter som både behöver denna miljö samt blomrika gräsmarker. Historiskt sett 

har våtare marker oftare slagits eller använts till bete och därmed hyst en större 

blomstrande flora. 

 

4.1.4 Generellt om stråkets träd- och buskskikt 

Igenväxningen av vedartade växter är påtaglig i de flesta områden, i hög eller låg grad. 

Om vi ser på hela stråket och dess omgivningar är den största bristmiljön 

solexponerade, varma och torra gräsmarker, och de bör därför prioriteras. Marker som 

tidigare varit öppna kan i en viss fas av igenväxning vara mycket artrika då både 

slåtterarter och skogsarter kan samsas på samma yta men bara i en begränsad tidrymd 
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under en övergångsfas där artantalet sen går ner igen. Utan kontinuerlig röjning 

etablerar sig pionjärarter exempelvis björk (Betula spp,) snabbt. En undersökning från 

Uppsalatrakten visar att antalet arter av fåglar, fjärilar, humlor och dyngbaggar generellt 

sett ökade med ökande förekomst av träd och buskar så länge täckningsgraden inte 

översteg 10 % (Johansson & Hedin, 1991). Täckningsgraden av vedartat är ofta högre 

än så längs markerna i stråket. 

 

Generellt påträffas en variation av lövfällande träd och buskar. Det öppnar möjligheten 

att selektivt röja och spara sådant som skulle gynna diversiteten i varje område. Även 

gran (Picea abies), tall (Pinus sylvestris) och en (Juniperus communis) noterades. 

 

I dessa delar av landet var vanliga vedväxter i historiska ängar: hassel (Corylus 

avellana), ask (Fraxinus exelsior), ek (Quercus spp.), alm (Ulmus glabra), björk (Betula 

spp.), vildapel (Malus sylvestris), sälg (Salix caprea), hägg (Prunus padus), rönn 

(Sorbus aucuparia), fågelbär (Prunus avium) och oxel (Sorbus intermedia). Stundom 

påträffades även barrträd och asp men i mindre antal då de gav en svårnedbruten och 

ogynnsam förna (Johansson & Hedin, 1995). Alla dessa arter noterades i mer eller 

mindre utsträckning under inventeringen förutom alm. Denna art har de senaste åren 

varit hårt utsatt för sjukdom och drastiskt minskat i antal (Jordbruksverket, 2006). 

Klibbal (Alnus glutinosa) och flertalet viden (Salix spp.) hittades också. Kring urbana 

områden samt gårds- och parkmiljöer var planterade arter och kultursorter dominerande.  

Flertalet blommande och fruktbärande arter påträffades dessutom. Exempelvis vildapel 

(Malus sylvestir), hagtorn (Crataegus sp.), slån (Prunus spinos), olika rosor (Rosa spp.), 

olvon (Viburnum opulus), skogstry (Lonicera xylosteum), tibast (Daphne mezereum), 

måbär (Ribes alpinum) och krusbär (Ribes uva-ursi). 

 

Gamla solexponerade träd anses vara en av de artrikaste miljöerna i det moderna 

landskapet. Idag påträffas dessa ofta i närheten av gårdsmiljöer och i stadsparker, så 

även under denna inventering. Vidkroniga och grovgreniga exemplar tyder på att de 

stått mer öppet en gång i tiden. Sådana har noterats i flertalet av de igenvuxna markerna. 

 

Flera vägavsnitt gränsar till skogsområden. Ett skogsbryn är en viktig övergångszon 

mellan skog och öppen mark. Här bildas ofta ett gynnsamt och vindstilla mikroklimat 

som gynnar många arter knutna till både öppna samt slutna förhållanden men även arter 

som är specialiserade på just bryn i hela eller vissa delar av sin livscykel. I äldre 

jordbrukslandskap var brynen utdragna och öppna. Det är ofta här som stenrösen och 

stora ekar påträffas i stråket. Välskötta skogsbryn kan fungera som ersättningsbiotoper 

för flera av det äldre jordbrukslandskapets trängda arter (Höök, 1998). Dagens bryn är 

ofta väldigt tvära och täta. Det mest extrema exemplet är då granskogsplantering möter 

vägen (Se Figur 8). Vid vissa bryn hade sly fått sprida sig. På vissa ställen hade detta 

sedan huggits av vilket provocerade en snabb stubbskottstillväxt under säsongen (Se 

Figur 3). 
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Figur 3. Bryn med upphackad slytillväxt  i maj. Till höger är det samma slänt i augusti. 

Stråket passerar även tre åkerholmar på annars öppna stråk av vägen. Detta är viktiga 

inslag i det önskvärda mosaiklandskapet (Höök, 1998). 

 

 

4.2 De åtta huvudtyperna 
Här under följer en presentation av de åtta huvudtyperna som karakteriserar stråket. Se 

Tabell 1 för översikt. Storleken samt hur många delområden de innefattar skiljer sig 

mycket. Se Bilaga 1 för karta och överblick. Se Bilaga 2 för delområdesbeskrivningar. 

 

 

 

 

Tabell 1: Sammanställning av stråkets åtta huvudtyper, deras karaktär samt vilka 

               delområden som ingår. 

 

 

Huvudtyp: Karaktär och typiskt innehåll: Omfattar delområde: 

1, Jordbruksmark med historisk      

hävdprägel 

 

Tydliga tecken på kontinuitet av hävd. 

Hävdgynnat och bitvis artrikt örtskikt. 

 

20, 22 

2, Torr och mineralrik slänt 

 

Både naturliga och av människan skapade 

mineralrika miljöer. Ofta artrik torrmarksflora. 

 

3, 4, 9, 14, 15 

3, Gårds- och parkmiljö 

 

Hus och byggnader sätter stor prägel. 

Planterade träd och buskar. Gräsmattor. 

 

2, 10, 12, 16 

4, Åkerkant med eller utan allé   

 

Mer eller mindre smala åkerrenar. Ofta med 

alléträd. Tydlig påverkan på örtskikt ifrån åker. 

 

1, 13, 21 

5, Långt gången igenväxt mark   Hög täckningsgrad i träd- och buskskikt. 

Skuggiga markförhållanden. 

 

11, 19  

(samt partier av 4 & 22) 

6, Lövskogsmiljö med stor 

artmångfald 

Artrikt och åldersvarierat träd- och buskskikt. 

Förekomst av grova träd. Bitvis spännande 

örtskikt. 

 

17  

(samt partier av 4, 5 & 

22) 

 

7, Urban miljö 

 

Byggnader, industrier och hårdgjorda ytor. Stor 

genomströmning av människor.  

 

5, 6, 7 

8, Oklassificerbara 

mellanområden 

Varierade förhållanden på kort sträcka.  

 

8, 18 
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4.2.1 Huvudtyp 1: Jordbruksmark med historisk hävdprägel 

Denna huvudtyp hyser tydliga tecken på kontinuitet i hävd enligt traditionella metoder. 

Se Figur 4. Här finns bitvis ett rikblommande och intressant örtskikt med hävdgynnade 

arter och ett tydligt hävdpåverkat och artrikt träd- och buskskikt. Vissa delar av denna 

huvudtyp slås fortfarande enligt traditionella metoder. Trädskiktet i andra delar har 

bitvis blivit tätt, där är även örtskiktet 

frodigare. Markerna är friska med inslag av 

torrare partier. I övrigt observerades snok, 

fasan och flertalet dagfjärilar här. 

 

Fältskiktets karkatärsarter: backsippa 

(Pulsatilla vulgaris), ormrot (Bistorta 

vivipara), olika blåklockor (Campanula spp.), 

tjärblomster (Lychnis viscaria), backnejlika 

(Dianthus deltoides), gulmåra (Galium verum), 

gullviva (Primula veris), mandelblomma 

(Saxifraga granulata), brudbröd (Filipendula 

vulgaris), trolldruva (Actaea spicata) och 

lungört (Pulmonaria obscura). 

 

Denna huvudtyp innefattar delområde 20 och 22. 

 

4.2.2 Huvudtyp 2: Torr och mineralrik slänt 

Huvudtypen består av torra och mineralrika slänter. De kan antingen vara naturligt 

förekommande slänter och åsar eller av människan skapade, exempelvis banvallar. Se 

Figur 5. Marken är mager och består ofta av sand, kross eller större fragment såsom 

makadam. Torrmarksflora är ett mycket markant inslag i dessa områden. Vissa delar 

angränsar mot diken och där är växtligheten något frodigare. Den torra miljön tycks 

bidragit till att igenväxningen gått långsamt. Vissa platser har skuggigare partier men 

merparten av huvudtypen bedöms vara solrika och bitvis vindskyddade. Berg i dagen är 

förekommande, likaså barmark. Det finns ett fåtal stenmurar. Under inventeringarna 

noterades i dessa områden flertalet olika dagfjärilar samt ingångs hål till bon av 

marklevande insekter. 

 

Fältskiktets karkatärsarter: röllika (Achillea 

millefolium), blåeld (Echium vulgare), olika 

fibblor (Crepis sp., Hieracium spp., Leontodon 

sp., Pilosella sp.), smultron (Fragaria spp.), 

stormåra (Galium album), gulmåra (Galium 

verum), käringtand (Lotus corniculatur), 

bergsyra (Rumex acetosella), kärleksört 

(Hylotelephium telephium), harklöver 

(Trifolium arvense), ljung (Calluna vulgaris). 

 

Huvudtypen innefattar delområde 3,4,9,14 och 15. 

 

Figur 4. Rikblommande örtskikt på slåtteräng i 

huvudtyp 1. 

Figur 5. Torr och solbelyst banvall med varierat 

örtskikt i delområde 9. 
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4.2.3 Huvudtyp 3: Gårds- och parkmiljö  

Detta är välansade miljöer med lång kontinuitet av skötsel med trädgårdsliknande 

karaktär. Gräsmattor är ett dominerande inslag. I denna huvudtyp påträffas flertalet 

växter typiska för gårdsmiljö samt många kulturväxter, speciellt av vedartat. Dessa är av 

mindre betydelse för slåtterängens flora men kan ändå bidra positivt i ett 

mosaiklandskap. Marken är ofta frisk och näringsrik. Men dessa miljöer huserar även 

torra grusytor och andra ruderata inslag. Se Figur 6. Befintliga byggnader sätter stor 

prägel på platserna. Både för det visuella och för de värden byggnaderna medför med 

kulturved, husgrunder, taksprång, tegelpannor mm. Kring dessa miljöer finner man ofta 

stenmurar, vårdträd, alléer och hamlade träd. Historiskt sett är hamling en teknik som 

tillämpats för att skaffa djurfoder. Hamlade träd är ofta artrika och kan uppnå en hög 

ålder trots hård beskärningen 

som kan orsaka angrepp av 

röta (Bernes, 2011). Såren är 

positiva för insekter och 

svampar vars etablering 

underlättas (Höök, 1998).  

Närvaro av djur (framför allt 

hästar) finns i hälften av 

områdena. Snok observerades 

också i närheten av dammar. 

 

Extra hänsyn måste i dessa 

områden tas till markägares 

önskemål. 

 

Fältskiktets karaktärsarter: kirskål (Aegopodium podagraria), hundkex (Anthriscus 

sylvestris), brännässla (Urtica dioica), vitplister (Lamium album), lomme (Capsella 

bursa-pastoris), blåeld (Echium vulgare), arvar (Cerastium spp.), stormåra (Galium 

album), nejlikrot (Geum urbanum), jättebalsamin (Impatiens glandulifera), krollilja 

(Lilium martagon), såpnejlika (Saponaria officinalis), maskros (Taraxacum spp.), 

vitklöver (Trifolium repens). 

 

Denna huvudtyp innefattar delområde 2, 10, 12 och 16. 

 

4.2.4 Huvudtyp 4: Åkerkant med eller utan allé 

Då jordbruksmarken utnyttjas maximalt i dessa områden är åkerkanter och vägrenar 

generellt sett smala. Ofta är de inte mer än någon meter bred. Påverkan från 

intilliggande åkrar blir därför stor på denna vägremsa och spår av gödsel samt kemiska 

bekämpningsmedel kan konstateras under inventeringarna. Därför har en ökad 

dominans av kvävegynnade arter och gräs i sin tur medfört till ett litet antal blommande 

örter. Den öppna jordbruksmarken bidrar även med en visuell prägel och ofta lång sikt. 

 

Denna huvudtyp karakteriseras också av ståtliga äldre alléer (lind och lönn) med vissa 

inslag av restaurering och nyplantering. Se Figur 7. Alléer kallas ibland för 

det ”biologiska kulturarvet” och man syftar då på deras roll både inom kulturarvet och 

för den biologiska mångfalden då stora träd är boplats åt många skilda arter. För att 

detta ska vara maximalt gynnsamt måste dock födotillgången och blommande växter 

som erbjuder pollen och/eller nektar finnas i närheten av träden. Då alléerna slås med 

Figur 6. Del av gårdsbild på Antunas herrgård. Torra grusytor, 

solitärträd och äldre bebyggelse med stengrund noteras. 
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slaghacka upprepade gånger under säsongen saknas 

därför till stor del blommande värdväxter. De andra 

åkerkanterna slås mer sparsamt, emellertid också med 

slaghacka. Det avslagna får ligga kvar på alla marker. 

Dessa områden ligger ofta öppet och utsatt med viss 

variation då mellanliggande ytor kan vara skuggigare 

på grund av åkerholmar, skogsdungar eller dylikt. 

Merparten av huvudtypen bedöms som frisk till fuktig, 

samt med torra och grusiga vägkanter. Vissa delar av 

denna huvudtyp ligger i närheten av vatten såsom 

öppna diken, meandrande åar och dammar vilket 

bidrar positivt till helhetsintrycket.  

 

Fältskiktets karaktärsarter: hundkex (Anthriscus 

sylvestris), åkertistel (Cirsium arvense), fräken-arter (Equisetum spp.), smultron 

(Fragaria spp.), stormåra (Galium album), vitplister (Lamium album), harkål (Lapsana 

communis), gulvial (Lathyrus pratensis), smörblommor (Ranunculus spp.), 

stjärnblomma (Stellaria spp.), teveronika (Veronica chamaedrys), brännässla (Urtica 

dioica). 

 

Denna huvudtyp innefattar delområde 1, 13 och 21. 

 

4.2.5 Huvudtyp 5: Långt gången igenväxt mark 

I dessa områden är träd- och buskskiktet bitvis tätt vilket resulterar i skuggiga 

förhållanden. Se Figur 8. Igenväxningen beror dels på plantering av träd men också av 

naturlig succession av pionjärarter då hävden upphört. Kvävepåverkan är tydlig och 

ohävdsarter och gräs är till stor del dominerande. Få arter hittas som är knutna till öppna 

slåttrade miljöer. I lägre partier kan skuggtåliga men hävdgynnade arter påträffas i 

mindre antal. Exempelvis violer (Viola spp.) och kovaller (Melampyrum spp.). Vissa 

delar slås närmast vägen, andra inte alls och där är stigen smal. 

 

Fältskiktets karaktärsarter: kirskål (Aegopodium 

podagraria), ryssgubbe (Bunias orientalis), 

snårvinda (Calystegia sepium ssp. sepium), 

åkervinda (Convolvulus arvensis), åkerfräken 

(Equisetum arvense), stormåra (Galium album), 

nejlikrot (Geum urbanum), vitplister (Lamium 

album), skogsnäva (Geranium sylvaticum), 

ängssyra (Rumex acetosa), pilört-arter 

(Persicaria spp.), skogsklöver (Trifolium 

medium). 

 

Denna huvudtyp innefattar delområde 11 och 19 samt vissa delar av 4 och 22. 

 

Figur 7. Allé vid Wäsby slott. 

Figur 8. Granplanteringen på höger sida vägen 

gör detta område mycket skuggigt.. 
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4.2.6 Huvudtyp 6: Lövskogsmiljö med stor artmångfald 

Ett längre delområde och mindre delar av 

andra delområden ingår i denna huvudtyp. 

Denna huvudtyp är en frisk och frodig miljö 

ofta med närhet till vatten. Några bitar är 

dock torrare. Träd- och buskskikt är tätt och 

artrikt med inslag av gläntor och ljusare 

miljöer. Området har tydliga tecken på lång 

kontinuitet som trädbärande mark och större 

individer ingår som mycket markanta inslag. 

Se Figur 9. Faunadepåer och annan död ved 

påträffas. Kvävepåverkan tycks stor med 

större bestånd av kvävegynnade arter. Dock 

påträffas ett mindre antal av slåtterarter exempelvis åkerförgätmigej (Myosotis 

arvensis), ögontröst (Euphrasia sp.), prästkrage (Leucanthemum vulgare) och 

svartkämpar (Plantago lanceolata). Närmast vägen slås vegetationen med jämna 

mellanrum. 

 

Fältskiktets karaktärsarter: kirskål (Aegopodium podagraria), nejlikrot (Geum 

urbanum), daggkåpa (Alchemilla spp.), vitplister (Lamium album), smörblomma 

(Ranunculus spp.), älggräs (Filipendula ulmaria), skräpp- arter (Rumex spp.), renfana 

(Tanacetum vulgare), dunörter (Epilobium spp.) brännässla (Urtica dioica). 

 

Denna huvudtyp innefattar delområde 7 samt partier av 4, 5 och 22. 

 

4.2.7 Huvudtyp 7: Urban miljö  

Huvudtypen ligger i närhet av stadskärnan och är starkt präglade av denna i sin karaktär. 

Industrier och stadsbebyggelse ligger tätt inpå. Se Figur 10. Konstverk och bänkar finns 

utplacerade. Både grus- och asfalts vägar. Ruderatmark förekommer med stor frekvens. 

Kvävepåverkan bedöms som stor. Merparten av markerna klipps eller slås ofta under 

säsongen, vanligen med slaghacka och materialet får ligga kvar. Triviala arter är 

dominerande. Kulturväxter förekommer med täta mellanrum, speciellt i träd- och 

buskskiktet. Ett antal större grova ekar förekommer. De står någorlunda fritt. Längs med 

större delen av sträckan rinner Väsbyån, så markförhållanden går från våt till frisk och 

sedermera torr i mer ruderata inslag. Närvaro av bäver noteras. 

 

I detta område är genomströmningen av människor stor. Planer 

för ombyggnation i delar av området finns enligt N. Odén 

(personlig kommunikation, juli 2015). De estetiska värdena 

kan generellt sätt beskrivas som små. Men potential finns. 

 

Fältskiktets karaktärsarter: vass (Phragmites australis), röllika 

(Achillea millefolium), kirskål (Aegopodium podagraria), 

vitklöver (Trifolium repens), knölklocka (Campanula 

rapunculoides), åkertistel (Cirsium arvense), smörblomma 

(Ranunculus spp.), renfana (Tanacetum vulgare), maskros 

(Taraxacum spp.), häckvicker (Vicia sepium). 

 

Denna huvudtyp innefattar delområde 5, 6 och 7. 

Figur 10. Väsbyån är 

närvarande i merparten av 

huvudtyp 7. 

Figur 9. Lövsal i huvudtyp 6. 



 

18 

 

 

4.2.8 Huvudtyp 8: Oklassificerbara mellanområden 

Komplexa miljöer i skiljelinjen mellan olika andra huvudtyper. Områden starkt 

påverkade av mänsklig aktivitet och utan specifik karaktär. Här finns torra och våta 

miljöer på kort sträcka. Områdena som ingår här kan ha potential utan att för den delen 

passa in i en typisk kategori. I ena delområdet påträffades ett litet antal typiska 

slåtterarter exempelvis prästkrage (Leucanthemum vulgare), svartkämpar (Plantago 

lanceolata) och backnejlika (Dianthus deltoides).  

 

Fältskiktets karaktärsarter: vass (Phragmites 

australis), röllika (Achillea millefolium), daggkåpa 

(Alchemilla spp.), gråbo (Artemisia vulgaris), 

åkertistel (Cirsium arvense), trampört (Polygonum 

aviculare), älggräs (Filipendula ulmaria), stormåra 

(Galium album), gulmåra (Galium verum), höstfibbla 

(Leontodon autumnalis), flertalet ärtväxter (Lathyrus 

spp.), olika skräppor (Rumex spp.), vänderot 

(Valeriana sp.). 

 

Denna huvudtyp innefattar delområde 8 och 18. 

 

 

4.3 Växter på slåttrade marker i Upplands Väsbys kommun 
Varje ängsmark har en unik identitet genom sin hävdhistoria och detta ligger ofta till 

grund för restaureringar av ängar. Det är dock inte aktuellt i merparten av det här stråket 

till följd av stor mänsklig påverkan i nutid. Dessutom är målet för detta projekt inte 

kulturhistoriskt men att restaurera och nyskapa slåttermarker för att möjliggöra 

spridning av slåttergynnade arter i landskapet. Därför presenteras en mer generell lista 

på växter som kunde tänkas hittas på en slåtteräng i denna kommun vid förra 

sekelskiftet, utan hänsyn till respektive markområdes historia (se Bilaga 5). 

 

4.3.1 Vad växer här idag? 

Totalt på träffas dryga 270 taxa under inventeringarna (Se Bilaga 2). De flesta 

huvudtyperna domineras av kvävegynnade och/eller ohävdsarter exempelvis kirskål 

(Aegopodium podagraria), brännässla (Urtica dioica), hundkex (Anthriscus sylvestris), 

maskros (Taraxacum sp.), åkertistel (Cirsium arvense), kardborrar (Arctium spp.), 

nejlikrot (Geum urbanum), ryssgubbe (Bunias orientalis) och skräpp-arter (Rumex 

spp.). Ovanstående växter kan dock, trots att de inte påträffas i större utsträckning på en 

traditionell äng, ändå vara viktiga som foder- eller värdväxt för vissa arter.  
 

I övrigt fanns stora likheter bland huvudtyperna i trivialare arter till exempel: röllika 

(Achillea millefolium), gråbo (Artemisia vulgaris), stormåra (Galium album), gulvial 

(Lathyrus pratensis), humlelusern (Medicago lupulina), gårdsgroblad (Plantago major), 

trampört (Polygonum aviculare), femfingerört (Potentilla argentea), revfingerört 

(Potentilla reptans), smörblommor (Ranunculus spp.) och olika vickrar (Vicia spp.). 

Många av dessa arter är låga och/eller till viss del hävdberoende (Ekstam & Forshed, 

1992) och sågs ofta i direkt anslutning till vägen eller på hävdintensiva ytor. 

Vissa mer intressant arter som också indikerar någon form av hävdhistorik påträffades 

Figur 11. Vass (Pragmites australis) 

dominerad del av huvudtyp 8. 



 

19 

 

också ymnigt i flertalet huvudtyper. Exempelvis smultron (Fragaria spp.), blåeld 

(Echium vulgare), gulmåra (Galium verum), johannesört-arter (Hypericum spp.), 

höstfibbla (Leontodon autumnalis), käringtand (Lotus corniculatus), vissa klöver-arter 

(Trifolium spp.), gullviva (Primula veris), molkar (Sonchus spp.) och violer (Viola spp.). 

 

De växter som allmänt anses vara utpräglade indikatorer på 

slåttermarker påträffades bara i större antal i huvudtyp 1 

(jordbruksmark med historisk hävdprägel) och 2 (torr och 

mineralrik slänt). Exempel på detta är småfingerört (Potentilla 

tabernaemontani), ängsskallra (Rhianthus minor), tjärblomster 

(Lychnis viscaria), ormrot (Bistorta vivipara) och backsippa 

(Pulsatilla vulgaris). Bägge dessa huvudtyper har låg grad av 

igenväxande, mindre tydlig kvävetillgång samt tecken på 

längre hävdkontinuitet. Ett fåtal individer kunde sporadiskt 

noteras i övriga områden. 

 

4.3.2 Vad torde ha vuxit förr i jämförelse med vad som hittades 

I Bilaga 5 redovisas en sammanställning av växter som torde trivas i slåttrade marker 

och som har eller har haft en påvisbar naturlig utbredning i Upplands Väsby kommun 

(Almqvist, 1929; Hultén, 1971; Jonsell & Aronsson, 2010).  

 

Då denna lista jämfördes med inventeringsresultaten av stråket kunde det konstateras att 

ungefär hälften av arterna på listan inte hittades under inventeringarna, inte ens i mycket 

litet antal. Ungefär en tredjedel påträffades i antingen flera av delområdena eller som 

större antal fast i ett område. Merparten av typiska ängsväxter som påträffades 

någorlunda frekvent är inte de som är mest känsliga utan de som försvinner senare i 

successionen när hävden upphör (Ekstam & Forshed, 1992). De arter som 

överensstämmer mellan listorna som kan anses vara mer känsliga för otillräcklig hävd 

påträffades på grusig ruderat mark, ofta kring gårdarna, eller på de marker som 

fortfarande slåttrades på traditionellt vis. Det vill säga, de fanns på isolerade lokaler 

alternativt påträffades de i mycket litet individantal. Inga av orkidéer påträffades under 

inventeringen. 

  

Figur 12. Ängsskallra 

(Rhiantus minor) i huvudtyp 1. 
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5. Diskussion 
I diskussionen kommer förslag presenteras på åtgärder som kan sättas in för att 

återskapa slåtterängar samt generellt öka biodiversiteten i de olika huvudtyperna. 

Förslagen utgår från det som noterats under inventeringarna. Ledord är variation och 

mosaiklandskap. Verklighetens huvudtyper är komplexa varför vissa åtgärder bara 

kommer vidröra vissa delar på varje lokal. Se Bilaga 1 för övergripande karta över väg 

samt delområden. Merparten av huvudtyperna är idag starkt påverkade av igenväxning 

och kvävetillförsel. Därför kommer restaureringsarbetet till en början främst bestå av att 

selektivt röja vedartade växter, bekämpa storvuxna ohävdsarter och utarma markens 

kvävöverskott. 

 

 

5.1 Målsättning med restaureringen 
Avbrott i hävden ger snabbt stora förändringar i naturtypen och det kan vara svårt och 

tidskrävande att återställa dem till slåtterängslik vegetation igen. Naturvården brukar 

därför fokusera på de marker som i någon mån har bevarade naturvärden sedan tidigare. 

Att återfå gräsmarkernas forna utseende med arter typiska för en traditionellt hävdad 

mark brukar vara restaureringens huvudmål och är till viss del även det i detta fall. 

Projekt Livslinjen vilar dock på tre ben. Det första är att främja den biologiska 

mångfalden och skapa en spridningskorridor för hävdgynnade arter. Det andra är att 

verka pedagogiskt och visa allmänheten nyttan och vikten av bevarande av biologisk 

mångfald. Det tredje är att kunna ta sig fram på cykel hela sträckan. Detta kommer 

påverka insatserna så att de både är positiva för flora och fauna samt vara attraktiva för 

allmänheten. Det vill säga områden med lågt naturvärde kommer tas i anspråk och 

åtgärdas på grund av att de är fina cykelsträckor. Ett exempel på detta är delområde 21 

där stråket går mellan åkrar. Det är ett öppet stråk med smala vägrenar intill åkern och 

har idag ett lågt naturvärde. Öster om denna går det en parallell väg uppe på åsen som 

visar tydliga tecken på en hävdhistoria med exempelvis mindre bestånd backsippa 

(Pulsatilla vulgaris) och tjärblomster (Lychnis viscaria). Men då denna inte är möjlig att 

cykla har den sträckan valts bort till fördel för den andra vägen. På sikt kan det tänkas 

vara aktuellt att skapa alternativa vägar och avstickare. 

 

 

5.2 Åtgärder för att sänka kvävehalten 
Olika alternativ finns för hur man kan få bukt med för höga kvävenivåer. Metoden för 

detta bestäms efter vilka värden marken har idag och vilka växter som ska utvecklas 

samt graden av kvävepåverkan (Eriksson, 2007). En igenvuxen slåttermark med 

kvarlevande värdefulla arter ställer större krav på tillvägagångssättet än marker som till 

stor del förlorat sina arter. Framför allt gäller detta tidpunkten för slåttern (Dahlström, 

Lennartsson, Wissman & Frycklund, 2008) samt hänsyn till eventuell fröbank i jorden. I 

huvudtyp 1 (jordbruksmark med historisk hävdprägel) och 2 (torr och mineralrik slänt) 

finns mer eller mindre slåtterlik ängsflora. Delar av huvudtyp 1 slås idag med 

traditionella metoder. Detta bör även återupptas i hela huvudtypen. I huvudtyp 1 skulle 

det även vara möjligt att slåttern följdes av efterbete (läs mer under rubrik 5.2.3 

restaurerande bete). 

 

5.2.1 Restaurerande slåtter 

I starkt kvävepåverkade områden med trivial flora kan markerna förberedas på ett mer 

intensivt vis inför en löpande hävd. Under de första åren kan det vara bra att 
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avslagningen och bortforsling av växtmaterialet upprepas 2-3 gånger per säsong. 

Avsikten är att få bort så mycket kväve som möjligt ur marken. För att med denna 

metod omvandla och utarma en jord till att bli en blomrik ängsmark krävs flera års 

arbete. Under denna period är risken stor att området uppfattas som skräpigt och ovårdat 

av allmänheten. Det är därför viktigt att upplysa om varför det är på det viset och vad 

man kan förvänta sig på sikt för att skapa förståelse för processen. Läs vidare under 

rubrik 5.7 projektets pedagogiska delar. 

 

Detta är en metod som kan tillämpas i huvudtyp 3 (gårds- och parkmiljö), 4 (åkerkant 

med eller utan allé), 5 (långt gången igenväxt mark), 7 (urban miljö), 8 (oklassificerbara 

mellanområde) samt i vissa delar av 1 (jordbruksmark med historisk hävdprägel) och 6 

(lövskogsmiljö med stor artmångfald). 

 

5.2.2 Att få bukt med kvävegynnade ohävdsarter 

I merparten av huvudtyperna påträffades dominerande ohävdsarter, ibland i stora 

bestånd. Se Figur 13. Med kontinuerlig slåtter, speciellt med upprepad avslagning flera 

gånger per säsong, kan vissa mer besvärliga växter relativt lätt begränsas och/eller 

motverkas genom att de tröttas ut. Detta kan vara lämplig metod mot tistlar (Cirsium 

spp.), brännässla (Urtica dioica), mjölkört (Epilobium angustifolium), örnbräken 

(Pteridium aquilinum), vitplister (Lamium album), stormåra (Galium album), björnloka 

(Heracleum sphondylium), blomsterlupin (Lupinus polyphyllus), älggräs (Filipendula 

ulmaria) och hundkex (Anthriscus sylvestris). Detta kan även göras mot vass 

(Phragmites australis), men den ska helst slås under vattenytan (Johansson & Hedin, 

1991). 

 

Vissa oönskade växter sprider sig lätt med frö och måste slås innan fröspridning. 

Exempelvis ryssgubbe (Bunias orientalis) sprider sig enbart med frö. Hundkex dör efter 

frösättning så om avslagning sker då fröet börjat utvecklas men innan det släppt dör 

med stor sannolikhet även roten. 

 

Maskrosor (Taraxacum spp.) är mycket svåra att få bukt med genom hävd då deras blad 

är samlade i rosett. Här kan uppgrävning vara ett alternativ. Enstaka individer av 

exempelvis hundkex, ryssgubbe eller blomsterlupin kan bekämpas med uppgrävning 

men rekommenderas bara för enskilda individer, och är inte en metod för större bestånd 

såvida de inte förekommer i övrigt mycket intressanta miljöer. Andra växter med kraftig 

pålrot, exempelvis tistlar (Cirsium sp.) och björnloka (Heracleum sphondylium), kan 

även bekämpas genom att rot kapas under markytan tidigt i säsongen, vilket medför att 

plantan förlorar mycket växtkraft. 

 

Kirskål (Aegopodium podagraria) är ett vanligt ogräs 

i trädgårdar och parker som även kan växa på ängen 

men blir främst ett problem i skuggiga områden. Den 

sprider sig mycket effektivt med utlöpare djupt i 

marken och är extremt svårutrotad när den väl fått 

fäste och tål upprepade avslagningar. Se Figur 13. 

Därför är förebyggande av spridning viktigt. Vissa 

hävdar att det kan vara värt att gräva upp bestånd 

(Johansson & Hedin, 1991).  

 

 

Figur 13. Större bestånd av kirskål 

(Aegopodium podagraria) i huvudtyp 6. 
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Finns ingen önskvärd vegetation kvar går det att prova med upprepad jordfräsning av de 

ytor som är hårt drabbade av ohävdsarter. Växten bör då vara i 3-4-bladdstadiet när 

fräsning företas och bör upprepas cirka 6 gånger under en säsong samt gärna åtföljas av 

plöjning (Dahlsson, Hammer & Tuvesson, 1987). 

 

Att använda kemiska ogräsmedel i ett projekt vars främsta syfte är att gynna den 

biologiska mångfalden kan tyckas paradoxalt och därför inget som rekommenderas 

(Rundlöf, Lundin & Bommarco, 2012). Om man lyckas magra ut markerna och etablera 

en tät och sammanhängande grässvål som sköts med lämplig metod kommer det vara 

svårare för återetablering av dessa arter. 

 

5.2.3 Restaurerande bete 

Betesdjur kan ha en mycket positiv inverkan vid restaurering av ängar. Studier har visat 

att röjning av buskar och träd samt återupptaget bete kan ge god effekt även på 

betesmarker som legat i träda i uppemot 50 år. Men å andra sidan kan för intensivt bete 

utarma mångfalden långt snabbare än vad en igenväxning gör (Bernes, 2011). Djuren 

måste därför flyttas i tid. Röjning av träd och buskar för att sedan ha efterföljande bete 

skulle kunna vara aktuellt i vissa delar av huvudtyp 5 (långt gången igenväxt mark) 

samt i huvudtyp 6 (lövskogsmiljö med stor artmångfald). Dock är det inte alltid det 

fungerar då djur kommer välja det som smakar bäst och har de tillräckligt av detta 

kommer de inte med säkerhet att beta sly.  

 

Färister mellan delområde 19 och 21 samt mellan 21 och 22 (se Bilaga 1) indikerar på 

att området öster om dessa ner mot sjön Fysingen tidigare har betats. Delar av huvudtyp 

1 (jordbruksmark med historisk hävdprägel) och 5 (långt gången igenväxt mark) ingår i 

detta område. I området går en ås i nord-sydlig riktning. För att skapa boplatser för 

marklevande vildbin är en av de viktigaste åtgärderna att låta beta torra åsar så att 

solbelyst och varm barmark alltid finns tillgänglig. Därför borde detta övervägas att få i 

stånd i detta område. Ett sent betespåsläpp är gynnsamt då flertalet arter av vildbin är 

vårflygande och behöver stora blomresurser den tiden på året. Att kombinera sent bete 

med tidigare på året företagna röjningsinsatser av vedartat torde vara ett effektivt sätt att 

gå tillväga (se vidare under 5.3 åtgärder mot igenväxning). 

 

Generella rekommendationer är komplicerade att göra av vilka djurslag och antal djur 

som är lämpliga för att få ett lagom stort betestryck. Vilka arter som gynnas beror på 

vilket djurslag som betar. De kan även skilja mellan raser och mellan olika besättningar 

och deras betesvanor. Olika arter och raser är även olika benägna att beta sly eller att 

gnaga bark. Huvudsaken är att djuren inte ersätter manuell slåtter i för många år. Det har 

också betydelse vilken tid på säsongen de släpps på bete (Johansson & Hedin, 1991). 

Om kommunen kan få tillgång till betesdjur, oavsett ras, är det bättre än inga alls och 

blir därför den främsta faktor som får styra betesregimen av marken. Ett annat problem 

kan vara om djur står på samma plats, till exempel i skugga på varma dagar, och där 

sker då en koncentration av näring och högre slitage av marken (Johansson & Hedin 

1991). Ytterligare en viktig aspekt är att djuren på bete inte kan stödutfodras då detta i 

praktiken gör att kväve tillförs markerna utifrån. Även vissa avmaskningsmedel bör 

undvikas då de har negativ effekt på dynglevande insekter (Ekstam & Forshed, 1996). 

Det är gynnsamt om djuren släpps på betet senare på säsongen i områden med 

intressanta arter så växter hinner blomma och sätta frö samt att små fröplantor hinner 

etablera sig ordentligt och inte störas av tramp (Wissman, 2006). 
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5.2.4 Marker utan tecken på restpopulationer av ängsvegetation 

Stora delar av markerna i huvudtyp 7 (urbana miljöer) är så pass påverkade av mänsklig 

aktivitet att chanser för att intressanta restpopulationer och/eller fröbanker ska finnas är 

mycket begränsade. Därför kan mer drastiska metoder användas för att få till en lämplig 

jord i förhoppning om att ge snabbare resultat än om restaurerande slåtter påbörjas. 

Detta kan också utföras på utvalda delar av sträckan i huvudtyp 5 (långt gången 

igenväxt mark), 6 (lövskogsmiljö med stor artmångfald). 

 

Ett sätt kan vara att plöja jorden och odla en näringskrävande gröda under en eller flera 

säsonger, för att med skörd av denna föra bort en så stor kvävemängd som möjligt innan 

man sår eller planterar in önskvärd vegetation. En annan metod är att gräva eller skrapa 

bort det översta matjordslagret för att sedan anlägga en ängslikvegetation på den 

underliggande alven (Svensson, 2013). Här kan även enbart en del av matjorden grävas 

bort för att sedan med hjälp av djupplöjning blandas med den underliggande alven. Ett 

annat sätt är att tillföra jordmassor av mager kvalitet, exempelvis sand eller kalkkross 

(Dahlsson, Hammer & Tuvesson, 1987). Detta får antingen ligga ovanpå och sås direkt i 

eller blandas ner i befintlig jord. För återetablering av flora läs mer under rubrik 5.4 

komplettering med växter. 

 

I de delar av huvudtyp 7 som ska projekteras skulle det vara lämpligt att i samband med 

detta medvetet skapa slåtterängslika miljöer från grunden (mer om detta under rubrik 

5.6 publika urbana miljöer och biologisk mångfald). 

 

5.2.5 Direkt olämpliga hävdmetoder  

Åtgärder handlar inte bara om vad som kan göras utan även vad som bör undvikas. 

Många av markerna hävdas idag på ett direkt olämpligt sätt när målet är att skapa en 

slåtterängslik vegetation och bevarande av biologisk 

mångfald. Det kan handla om att växtligheten slås för 

tidigt på säsongen och/eller att den slås med för täta 

intervaller. Få arter hinner då blomma samt sätta frö 

(Eriksson, 2007). Till detta arbete har bruk av 

slaghacka ofta noterats under inventeringarna vilket 

medför en gödslande effekt samt risk för kvävning av 

mindre arter (Svensson, 2013). Se Figur 14. Den 

marklevande faunan skadas dessutom. Med dessa 

metoder kommer man inte att kunna skapa naturlika 

gräsmarksförhållanden. Det är en uppgift för 

kommunen att försöka ändra sina skötselrutiner i 

samarbete med vägverket, banverket och markägare. 

 

5.2.6 Åkerkantens möjlighet till positiv inverkan 

Åkermarkens stora negativa inverkan på anslutande marker i framförallt huvudtyp 4 

(åkerkant med eller utan allé) men även vissa delar av huvudtyp 2 (torr och mineralrik 

slänt) och 7 (Urban miljö) måste ses över. En rekommenderad och vedertagen åtgärd 

mot detta är att lämna sprutfria kantzoner mot diken och vägrenar. Då undviks att spruta 

bekämpningsmedel mot ogräs, insekter och svamp och helst undviks även spridning av 

Figur 14. Slaget gräs som lämnats 

kvar i huvudtyp 8. 
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gödsel i detta område. I övrigt brukas marken normalt och skördas som förut. Bredden 

bör vara 6-10 meter, men ju bredare desto bättre (Höök, 1998). 

 

Ett annat alternativ är att anlägga en 

brukningsfri kantzon. I denna zon odlas ingen 

gröda men den kan slås och användas som 

foder. Gärna på traditionellt slåtterlikt vis. 

Finns inte möjlighet för slåtter kan zonen 

plöjas upp med några års intervaller för att 

förhindra tillväxt av sly (iBid). I dessa 

kantzoner kan då insådd av valfri gröda 

tillämpas. Förslagsvis av något blomrikt med 

högt pollen- och/eller nektarvärde till nytta 

för pollinerare (Jordbruksverket, 2014). 

Bredden på denna kan variera men ett 

riktmärke bör vara 3-10 meter beroende på 

åkerns storlek. 

 

Ett annat alternativ är att de åkrar som ligger i anslutning till stråket läggs om till 

ekologisk produktion. Antalet arter tycks vara 30 % högre på ekologiskt odlad mark än 

på konventionell. Generellt sett blir även individantalet högre bland växter, insekter, 

groddjur och fåglar. Skillnaderna kan dock vara stora mellan olika artgrupper och 

mellan olika undersökningar (Bernes, 2011; Granqvist, 1999). Men att en minskad 

spridning av bekämpningsmedel i jordbrukslandskapet ger en positiv effekt på biologisk 

mångfald är idag allmänt vedertaget (Rundlöf, Lundin & Bommarco, 2012). 

 

För dessa åtgärder krävs att brukare av åkermarken är villig att samarbeta. Annars 

bedöms möjligheten till att skapa ängslik flora och öka biodiversiteten begränsad i de 

här åkerrenarna. 

 

 

5.3 Åtgärder mot igenväxning 
I vilken omfattning olika huvudtyper har vuxit igen varierar. I huvudtyp 5 (långt gången 

igenväxt mark) krävs en större röjning upplagt på flera år och till viss del i huvudtyp 1 

(jordbruksmark med historisk hävdprägel) där trädskiktet bitvis är tätt. Medan i typ 2 

(torr och mineralrik slänt), 6 (lövskogsmiljö med stor artmångfald), 7 (urban miljö) och 

8 (oklassificerbara mellanområde) räcker det med en mindre röjning och sedan 

efterhållning av sly. I huvudtyp 4 (åkerkant med eller utan allé) är det bitvis partier som 

kan glesas men större röjning är inte aktuellt. I huvudtyp 3 (gård- och parkmiljö) behövs 

ingen insats. 

 

5.3.1 Röjning och avverkning 

I trädbärande gräsmarker i huvudtyp 1 (jordbruksmark 

med historisk hävdprägel) och i typ 5 (långt gången 

igenväxt mark) bör arbetet starta i de ytor som ännu inte 

är helt igenväxta (Johansson & Hedin, 1991). Se Figur 

16. Detta för att rädda kvarvarande växtpopulationer av 

hävdgynnade arter om sådana finns kvar. Därifrån kan 

man sen fortsätta röja fram angränsande områden. 

Figur 15. Väg mellan intensivt brukad åkermark i 

huvudtyp 4. 

Figur 16. Glänta i huvudtyp 5. 
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Vid en röjning av vedartade växter ökar kvävetillgången tillfälligt i marken. Kväve som 

tidigare varit bunden i rötter och rottrådar blir nu frigjorda då dessa dör. Denna effekt 

kallas för röjgödsling och kan vara problematisk vid restaurering av trädbevuxna marker 

och något som bör tas hänsyn till. Det är särskilt viktigt på näringshållande lerjordar 

samt på marker med gynnsam vattentillgång. Då är det bättre att dela upp röjningen på 

flera år för att minska gödslingseffekten. De kvarstående träden kan då verka som 

fånggrödor och ta upp stor mängd av det frigjorda kvävet. Naturligt lågproduktiva 

marker är inte lika känsliga och man kan gå hårdare fram med restaurerande röjning och 

avverkning (Johansson & Hedin, 1991). 

 

I vissa områden bör en successiv ökning av ljusinsläppet ske för att undvika kraftiga 

uppslag av sly. Men försiktighet får inte leda till att för många träd sparas som på sikt 

hotar en väl etablerad grässvål. Det kan även diskuteras om träd, som i sig har värden, 

ska sparas om det går ut över gräsmarkens varande. Detta måste övervägas i varje 

enskilt fall. Hänsyn bör tas till att ett träd eller en buskes influensområde är betydligt 

större än det område som täcks av kronan (Ekstam, Aronsson & Forshed, 1989). Därför 

bör ytorna mellan individer vara tillräckligt stora. Träd som står samlade i grupp har 

influensområden som sammanfaller och tar därför upp mindre yta än om samma antal 

träd stod spridda med jämna mellanrum över en lika stor yta. Lämpligt avstånd mellan 

grupper är 10-30 meter (Holmén, 2010). Träd med låg krona tar bort mer ljus från 

marken än om kronan startar högre upp. Uppstamning är därför en bra åtgärd på träd 

som ska sparas. Höga träd kan på sikt bli olämpliga då de växer och blir för stora för 

platsen. I huvudtyp 1 kan detta betänkas att, i vart fall, vissa angränsande träd utanför 

själva ängarna ska avverkas. 

 

Det är nödvändigt att ta bort uppstickande stubbar för att kunna sköta slåtter på ett bra 

sätt. Dessa bör kapas så långt ner att slåtter inte förhindras. Att fräsa bort stubbar kan 

inte rekommenderas då forskning visar att stubbar, fram för allt av ädellövträd, är 

potentiellt viktiga habitat för olika lavar, mossor och insekter (Jonsell, Berglund, 

Caruso, Rudolphi, Svensson, Taylor, Taylor, Thor & Victorsson, 2013; 

Naturvårdsverket, 2006). För högstubbar se längre fram under rubriken 5.5.2 

Faunadepåer, högstubbar och annan död ved. 

 

5.3.2 Arter som bör sparas 

Att spara några väl valda individer av träd och buskar i ängsmarker har positiv effekt på 

artantalet djur. Generellt brukar inte barrträd sparas i ängsmarker. Dock anses en hagtyp 

typisk för Uppland vara ”tallhagar” (Jonsell & Aronsson, 2010). Därför kan stora 

solbelysta tallar lämpligen sparas. Dessa anses även var viktiga boplatser för vissa 

vedlevande insekter. Asp (Populus tremula) och al (Alnus spp.) är rotskottsskjutare och 

bör inte sparas om de inte bär prägel av lång kontinuitet, framför allt om de står öppet. 

Bok (Fagus sylvatica) eller avenbok (Carpinus betulus) brukar heller inte sparas i 

ängslika miljöer. Historiskt sett har man sparat träd och buskar som kunnat tjäna som 

djurfoder. Exempelvis: lind (Tilia spp.), hassel (Corylus avellana), ek (Quercus spp.), 

ask (Fraxinus exelsior), björk (Betula sp.), alm (Ulmus spp.) med flera (Johansson & 

Hedin, 1991).  

 

I detta projekt kan även rekommenderas vedartat som blommar och får bär/frukt sparas 

för att gynna fauna. Framförallt sälg (Salix caprea) men även andra viden (Salix spp.), 

främst hanindivider, är extra viktiga för många insekter och andra djur. Bland annat för 
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att de erbjuder goda pollenresurser på våren. De bör därför sparas i stor utsträckning 

(Jordbruksverket, 2009). Andra goda nektar- och pollenresurser är rosor (Rosa spp.), 

hagtorn (Crataegus spp.), vildapel (Malus sylvestris), olvon (Viburnum opulus), 

fläder (Sambucus spp.), rönn (Sorbus aucuparia), oxel (Sorbus intermedia), slån 

(Prunus spinosa), fågelbär (Prunus avium), brakved (Frangula alnus), getapel 

(Rhamnus cathartica), måbär (Ribes alpinum) och krusbär (Ribes uva-crispa) 

(Pettersson, Cederberg & Nilsson, 2004). Flertalet av dessa arter har påträffats under 

inventeringarna. Man bör dock se upp med att omotiverat spara för många träd och 

buskar och därigenom inte skapa ljusa, blomrika miljöer i örtskiktet. I det längre 

perspektivet är det viktigt att i närheten av äldre vårdträd spara yngre träd av samma art 

som på sikt kan bli de nya solitärträden och ta över värdskapet för de arter som kräver 

det. 

 

Denna studie har inte närmare inventerat de olika områdenas sammansättning av 

vedartade växter. Att inventera och se vilka behov som finns för att åstadkomma en 

mosaikliknande struktur och göra en bedömning på individnivå är något som 

rekommenderas innan arbetet med att röja startar. 

 

5.3.3 Att få bukt med sly och stubbskott 

Effektivaste sättet att få bukt med sly och stubbskott är att arbeta förebyggande med 

exempelvis ringbarkning och successiv ökning av ljusinsläpp. Framförallt ska det ses 

upp med asp (Populus tremula) och al (Alnus spp.) som är aggressiva och snabbt bildar 

stora mängder rotskott. Dessa bör helst ringbarkas ett par år innan avverkning något 

man bör ha i åtanke i huvudtyp 2 (torr och mineralrik slänt), 6 (lövskogsmiljö med stor 

artmångfald) och vissa delar av 1 (jordbruksmark med historisk hävdprägel) och 5 

(långt gången igenväxt mark). Men hur försiktig man än är kan det ändå inte hindras att 

vissa lövfällande träd och buskar kommer svara med stubb- och rotskott. I vissa 

huvudtyper (2 och 7) är det idag bitvis redan ett stort slytryck. Kompakta slyuppslag 

hindrar ljusgenomsläppet. Det är viktigt att man följer upp insatser med fortsatt röjning 

för att på sikt trötta ut växten. Se Figur 3. 

 

 

Flertalet av våra vanligaste lövträd och buskar har stor förmåga att skjuta stubbskott 

som reaktion på en avverkning medan barrträd vanligen inte bildar några alls. I regel 

blir uppslaget mindre intensivt ju äldre växten är. Tidpunkten för röjning har en 

avgörande effekt på mängden uppslag. Röjning på sommaren ger mindre uppslag än om 

det röjs på höst eller vinter. Att röja direkt efter lövsprickning har också god effekt då 

det medför att en stor del av växtens näringsförråd avlägsnas. Sly och rotskott brukar 

sällan bli stora problem på marker som betas med lagom tryck (Johansson & Hedin 

1991). Måste röjning ske under vinterhalvåret är kraftig stubbskottsbildning att räkna 

med. Att avlägsna stubbskott under sensommaren kan medföra att de nya skott som 

bildas inte hinner invintra och därför fryser bort (Johansson & Hedin, 1991). Finns 

möjlighet kan sly med fördel dras upp istället för att huggas av.  
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5.3.4 Markstädning 

Efter röjning av kraftigt igenvuxna marker finns det 

ofta ett lager kvar på marken av förmultnade löv, barr 

och kvistar. Så kan också vara fallet på marker där 

örtvegetation under lång tid fått vissna och ansamlas. 

Detta lager bryts ned långsamt och täcker marken med 

ett förnalager vilket leder till svårigheter för typiska 

slåtterväxter att återkolonisera området (Hovstad, 

2007). Det kan därför vara värt att på vissa ställen 

städa bort detta vid försök att återskapa slåtterängslika 

miljöer trots att det är ett mycket arbetskrävande 

moment. Detta bör prioriteras på huvudtyp 1 

(jordbruksmark med historisk hävdprägel) och 2 (torr 

och mineralrik slänt) då de i dagsläget har mest 

känsliga arter. Se Figur 2. 

 

 

5.3.5 Lundmiljöer med naturvårdsinriktad lövskogsskötsel 

Målet med projektet Livslinjen är att skapa en sammanhängande slåtteräng men det kan 

övervägas att på vissa av stråkets delar skapa och gynna andra biotoper. Detta gäller 

främst områden som bär tydliga tecken på lång kontinuitet som trädbärande mark, 

exempelvis frodiga lövträdslundar. Se Figur 6 och 21. Lövkärr och då framför allt 

sumpskogar med al är viktiga bristmiljöer i dagens landskap (Johansson & Hedin, 

1991). Här skulle en naturvårdsinriktad lövskogsskötsel vara ett bättre alternativ än 

försök till restaurering mot ängslik flora. I dessa lundmiljöer kan solbelysta bryn och 

ljusa gläntor skapas och skötas för att på så vis kunna tillgodose spridningskorridorens 

syften. De skulle kunna vara ljusa öar i lunden som hävdas på traditionellt vis och 

därmed bli intressanta för hävdgynnade arter. En annan viktig åtgärd skulle vara att röja 

inträngande barrträd i dessa miljöer. Denna åtgärd syftar framför allt till huvudtyp 6 

(lövskogsmiljö med stor artmångfald). Men vissa av de trädbärande delarna i huvudtyp 

2 (torr och mineralrik slänt), 4 (åkerkant med eller utan allé) och 7 (urban miljö) skulle 

också kunna åtgärdas med samma tankegång. Dessa miljöer har även stor potential att 

hysa en rik vårflora till nytta för många arter innan lövsprickning.  

 

 

5.4 Komplettering med växter 
I merparten av stråkets marker saknas till stor del önskvärd slåtterängsvegetation. Att 

räkna med att karaktäristiska ängsväxter ska dyka upp av sig själv är inte realistiskt i de 

flesta områden. I allmänhet har dessa arter inte en långlivad fröbank (Eriksson, 2007). 

Väldigt få ängsarter har frön som kan sprida sig långa sträckor med hjälp av vind. Att 

spontan spridning och nyetablering av arter inte är tillförlitlig kan också bero på att 

etableringsfasen är svår att ta sig igenom. Speciellt i tät grässvål. Att sluta klippa en 

gräsyta medför inte heller att resultatet blir en vackert blommande äng. Men chanserna 

ökar om gräsmattan innehåller en örtrik flora från början (Dahlsson, Hammer & 

Tuvesson, 1987). Det är därför aktuellt att återintroducera slåtterängsarter för att 

påskynda processerna eftersom vissa arter kan vara svåra eller nästan omöjliga att få 

tillbaka spontant. 

 

 

Figur 17. Ogynnsam efterlämnade av kvistar efter 

slyröjning i huvudtyp 2. 
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Det är viktigt att först utarma markerna och se över eventuell felaktig hävdregim innan 

återetablering påbörjas. I huvudtyp 1(jordbruksmark med historisk hävdprägel), 2 (torr 

och mineralrik slänt) och vissa ruderata områden kan man dock sätta igång med denna 

åtgärd relativt snart. 

 

Målet är att i första hand sköta återetablering med 

genetiskt material från så nära håll som möjligt. Att 

använda frö med utländskt ursprung ska helt undvikas. 

Effekterna av att blanda in gener från dessa populationer 

är inte till fullo utforskade utifall det finns risk att de för 

med sig negativa effekter på den befintliga arvsmassan 

(Andersson, Andersson & Lönn, 2007). Vissa 

delområden, framförallt inom huvudtyp 1 

(jordbruksmark med historisk hävdprägel) och 2 (torr 

och mineralrik slänt) har stor potential att tjäna som 

fröbanker och som områden från vilka arter naturligt kan 

sprida sig. Vildinsamling i större skala ska noga 

övervakas så att redan hårt trängda vilda populationerna 

inte ytterligare försvagas (Hammer, 1991). 

 

Vilken metod för förökning som bör användas styrs av flera faktorer. Till exempel: 

tillgång på frö, arbetstimmar till förfogande, önskan om tidpunkt för ett blomstrande 

resultat, bevattningsmöjlighet, befintlig vegetation och ståndort. Direktsådd och 

plantering av färdiga plantor kan kombineras för att uppnå önskat resultat (Hammer, 

1991). Inplantering bör upprepas under minst två år (Eriksson, 2007). 

 

5.4.1 Etablering 

Etableringsfasen är en flaskhals i återintroducering av växter. Många årtionden eller 

århundraden av arbete ligger bakom den artmångfald vi ser på slåtterängar idag 

(Eriksson, 2007). För att återskapa dessa stabila växtsamhällen krävs ett noggrant 

förarbete och etableringsskötsel de första åren så att minimalt med underhåll krävs 

därefter. Arter för olika platser måste väljas efter befintlig ståndort i avsikt att de ska 

trivas och överleva. Sådd och plantering bör inte bli för tät då grodd- och småplantor i 

så fall konkurrerar om resurser med varandra under etableringsfasen vilket leder till en 

sämre tillväxt. (Hitchmough, 2000; Hitchmough, de la Fleur & Findlay, 2004). 

Frösådder och små plantor gynnas av att vegetationen runtomkring hålls kort det första 

året. Därför kan året för etablering gärna sammanfalla med sista året för restaurerande 

slåtter för att på så sätt slå två flugor med en smäll. 

 

En avgörande faktor för en god etablering är en jämn tillgång på fukt. Att helt och hållet 

förlita sig på tillräckligt med regn är inte att rekommendera i storskalig nyetablering 

(Dunnett & Hitchmough, 2004; Hammer, 1991). Vid sådd krävs jämnare fukttillgång än 

vid plantering då små groddplantor snabbt torkar ut och dör. Vissa jordar har även 

tendens att bilda skorpa om de torkarut. För att motverka detta kan ett 

marktäckningsmaterial användas såsom hö, halm (Hammer & Kustvall, 1991) eller 

fiberduk. Lämplig tidpunkt att så/plantera i augusti och september då vädret generellt är 

mer fuktigt (Jacobsson, 1992) och jorden uppvärmd. Men inte för sent då små plantor är 

känsliga för frost (Eriksson, 2007). Detta är även att föredra för arter som kräver en 

köldperiod innan de gror, exempelvis gullviva (Primula veris) (Dahlsson, Hammer & 

Tuvesson, 1987). Finns möjlighet till bevattning kan tidig vårsådd/plantering (april/maj) 

Figur 18. Ormrot (Bistorta vivipara) är 

en typisk slåttergynnad art som 

påträffas enbart i huvudtyp 1. 
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företas. Plantering kan även utföras på sommaren men då är tillskottsbevattning 

nödvändigt. De första två åren efter återetablering bör bevattning vid torr väderlek 

kunna utföras (Hammer 1991; Hitchmough, 2000; Hitchmough, de la Fleur & Findlay, 

2004). 

 

Predation är ytterligare en risk för misslyckad etablering. I vissa marker kan sniglar vara 

ett potentiellt hot och åstadkomma stor skada (Dunnett & Hitchmough, 2004). 

Exempelvis är blåklockor (Campanula spp.) känt välsmakande och sniglar kan därför 

bli ett problem vid återetablering av dessa. 

 

5.4.2 Sådd 

Frötillgången måste vara god då groningsfasen inte är lika säker på friland som vid 

plantuppdragning. För ettåriga arter är sådd det enda alternativet. Vid sådd på många 

olika platser är chanserna bättre att man hittar rätt förutsättning för rätt växt. Att så 

direkt i en väletablerad gräsmatta ger sällan gott resultat då gräs lätt konkurrerar ut små 

örtplantor. Sådd bör alltid ske i en bar, helst ogräs fri, jord. Detta för att ge fröna en 

chans att gro och etablera sig innan de utsätts för konkurrens (Svensson & Aronsson, 

2013). Därför bör rutor eller remsor blottläggas att så i. Fröet myllas ner mycket lätt och 

kontakt mellan jord och frö är en förutsättning för en lyckad groning (Dahlsson, 

Hammer & Tuvesson, 1987).  

 

Ett alternativ är så kallad spårsådd (Jacobsson 1992). Med denna metod fräser man upp 

spår i befintlig vegetation som man sedan sår i. Spåren bör vara minst 7,5 cm breda. 

Detta tycks vara ett gott alternativ på större ytor eller längs med vägsträckor där man till 

viss del vill spara befintlig växtlighet.  

 

Ett annat alternativ är lucksådd där man blottlägger en jordyta på minst 0,5m x 0,5m 

(Svensson & Aronsson, 2013) vari det sedan sås. I övrigt är tillvägagångssättet 

detsamma som med spårsådd men resultat kommer se lite annorlunda ut då den nya 

växtligheten kommer stå klumpvis tills/om den sprider sig (Jacobsson, 1992).  

 

En sista metod är att ta nyslaget hö från närbelägen naturlig gräsmark med liknande 

ståndort och strö ut det tunt ut på öppna jordytor. Det ska göras så tunt att jorden 

fortfarande kan skymtas där under (Johansson & Hedin, 1991; Svensson & Aronsson, 

2013). Detta hö kan sedan med fördel vändas någon gång för att säkerställa att frö har 

trillat ur kapslarna. Risk finns att höet blåser bort i utsatta lägen. För ett gott resultat 

krävs någorlunda torrt väder. Tidpunkten för skörd av detta hö påverkar 

artsammansättningen (Dahlsson, Hammer & Tuvesson, 1987). Den optimala tidpunkten 

då flest arter är mogna varierar beroende på årsmån men brukar infinna sig inom 

perioden de tre sista veckorna i juli och första veckan i augusti (Hammer, 1991). 
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5.4.3 Plantering 

Om mindre mängd frö finns tillhanda kan 

uppdragning av plantor under 

kontrollerade former för senare 

utplantering utföras. Med förkultivering 

säkras kritiska faser i en växts liv under 

frögroning och groddplantsstadiet 

(Eriksson, 2007). Metoden är också 

lämplig för långsamväxande arter som 

annars kan få svårt att gro och växa i 

befintlig vegetation (Hammer, 1996). Det 

lämpar sig dock inte för alla arter då vissa 

har svårare att återhämta sig efter 

omplantering (Svensson & Aronsson, 2013). Pluggplantor ger fler möjligheter till 

automatisering i jämförelse med krukodlade plantor då redskapstyper från 

skogsindustrin kan brukas. Pluggplantor kan också produceras med vegetativa 

förökningsmetoder (Eriksson, 2007). Vid plantering i befintlig gräsyta rekommenderas 

att minst 30x30cm av grässvålen grävs bort kring där plantorna sätts för att de ska hinna 

etablera sig innan de utsätts för konkurrens (Pratensis, 2015). Kortare tid till blomning 

brukar också vara ett resultat av förkultivering (Hammer, 1991). 

 

Plantering är ett gott alternativ på ytor där frösådd är försvårat exempelvis på branter 

eller annan olämplig terräng. Inplantering kan även vara ett bra alternativ på platser där 

viss intressant vegetation redan är etablerad som man inte vill störa utan bara 

komplettera med vissa specifika arter. Se Figur 19.  

 

5.4.4 Förslag på arter för komplettering 

I Bilaga 5 redovisas vilka arter som det hittats belägg för att de uppträtt på ängar i 

Upplands Väsby Kommun (Almqvist, 1929; Hultén, 1971; Jonsell & Aronsson, 2010). 

Vilka av dessa arter som påträffats under inventeringen samt vilka som påträffats i större 

antal och/eller på flera lokaler har märkts ut. I listan framgår också vilka växter som 

används som indikatorväxter för ängs- och betesmarker 

vid olika inventeringar (Jordbruksverket, 2005; 

Naturvårdsverket, 1997). Arterna på listan har även 

utvärderats ur deras pollen- och/eller nektarvärde för 

vildbin och fjärilar enligt M. Stenmark (personlig 

kommunikation, 24 september 2015), handledare N. 

Ryrholm (personlig kommunikation, 18 november 

2015) samt rapporter (Pettersson, Cederberg & 

Nilsson, 2004). Denna information i kombination med 

en växts estetiska värde för människor har sedan lagt 

grunden till vilka växter som rekommenderas för 

förökning. Rekommendationerna tar inte hänsyn till om 

arterna är svåra eller lätta att föröka och/eller etablera i 

befintliga bestånd. De arter som påträffas i huvudtyp 1 

(jordbruksmark med historisk hävdprägel) är 

utomordentliga att börja föröka då frön och andra 

växtdelar finns lättillgängligt. 

  

Figur 20. Typisk lågvuxen slåtterängsflora. 

Figur 19. Bit av huvudtyp 2 med fin grundvegetation som 

kan komplimenteras med pluggplant. 
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Vissa arter såsom smultron (Fragaris spp.), blåeld (Echium vulgare), renfana 

(Tanacetum vulgare) och maskrosor (Taraxacum spp.) har både foder- och estetisk 

värden men bedöms redan finnas väl fördelade i landskapet och därför kapabla att 

sprida sig på egenhand.  

 

Enligt handledare N. Ryrholm (personlig kommunikation maj 2015) är det några 

växtfamiljer som generellt nyttjas av väldigt många insekter på nedåtgående i 

landskapet. De kan därför rekommenderas att återplantera (Eriksson, 2007). Dessa 

familjer är: lejongapsväxter (Scrophulariaceae), kransblomiga växter (Lamiaceae), 

nejlikväxter (Caryophyllaceae), violväxter (Violaceae), korsblommiga växter 

(Brassicaceae) samt vissa korgblommiga växter (Asteraceae), och ärtväxter 

(Fabaceae). Enligt M. Stenmark (personlig kommunikation, 24 september 2015) finns 9 

vildbiarter som är specialiserade på blåklockor (Campanula spp.). Då dessa påträffades 

i förvånansvärt liten omfattning under inventeringarna kan de prioriteras vid utsättning. 

De torde också kunna anses vara en av våra mest kända och uppskattade ängsväxter 

jämte rödklöver (Trifolium pratense) och prästkrage (Leucanthemum vulgare). 

 

Insatser som gynnar fjärilar och vildbin bidrar även positivt till en rad andra 

djurgrupper. Blomrika miljöer är extra viktiga för vildbin och fjärilar om de är 

vindskyddade och solexponerade (Jordbruksverket, 2014). Huvudtyp 1 (jordbruksmark 

med historisk hävdprägel) och 2 (torr och mineralrik slänt) är intressanta områden ur 

denna synvinkel. Speciellt i huvudtyp 2 kan det utan alltför stort förarbete med att röja 

sättas igång med att etablera växter. 

 

Då tillgången på vårblommande arter ofta är en begränsande faktor för vårflygande 

insekter kan extra fokus ligga här. Detta bidrar även till att skapa intresse under en 

längre period för människor. Arter som gullviva (Primula veris), olika violer (Viola 

spp.), lungört (Pulmonaria obscura), backsippa (Pulsatilla vulgaris) och vårfingerört 

(Potentilla crantzii) är exempel på sådana. I huvudtyp 6 (lövskogsmiljö med stor 

artmångfald) samt vissa lundigare områden av huvudtyp 2 (torr och mineralrik slänt), 3 

(gårds- och parkmiljö) och 4 (åkerkant med eller utan allé) kan fokus ligga på 

vårblommande lundflora då senare lövtäckning minskar möjligheten för rik blomning. 

Se figur 21. 

 

I vissa områden kan man tänka sig att estetiska värden för människor får gå före 

inhemska arters betydelse vid växtval. Läs mer detta om under rubrik 5.6 publika 

urbana miljöer och biologisk mångfald. Detta gäller fram för allt huvudtyp 7 (urban 

miljö). I den  huvudtypen samt i huvudtyp 3 (gårds- och parkmiljö) kan även lökar och 

knölar vara ett relevant att sätta för att bistå i vårfloran trots att de inte kan tyckas 

inhemska. Kungsängslilja är dock en uppskattad lök som kan anses semi-vild. 

 

Viktigast är dock en mångfald av olika växter från olika familjer. Tanken om ett varierat 

mosaiklandskap ska återspeglas även i växtsamhällena. 

 

 

5.5 Åtgärder för generell förhöjning av biodiversitet 
Hitintills har åtgärderna fokuserat på att återskapa slåtterängslika miljöer. Det finns 

dock andra åtgärder som inte direkt gynnar slåtterängsvegetationen men ändå verkar för 

att höja biodiversiteten i området. 
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5.5.1 Vårdträd och andra gamla solexponerade träd 

Gamla solexponerade träd är en av de artrikaste 

miljöerna i landskapet. Längs med stråket hittas 

de i huvudtyp 3 (gårds- och parkmiljöer) samt i 4 

(åkerkant med eller utan allé) och 5 (långt gången 

igenväxt mark). I de urbana delarna (huvudtyp 7) 

påträffades äldre exemplar av ek. Se Figur 21. Här 

är det viktigt att ta hänsyn till de vid eventuell 

restaurering och framtida ombyggnation av 

områdena. Till exempel den fina ek som står vid 

västra nedgången till pendeltåget. Även träd i mer 

skuggiga miljöer kan hysa en värdefull flora. 

Variation och mosaiklandskap är ledord. Det är viktigt att spara något storväxt träd i 

ängsmarker som kan tjäna som boplatser och födoresurs åt olika djur. 

 

Äldre solitärträd som står i igenväxande mark känns igen på att de ofta är vidkroniga 

och grovgreniga vilket tyder på att de en gång i tiden stått mer öppet. Deras ålder visar 

på lång kontinuitet som substrat åt andra arter och bör därför friställas så att de återigen 

står öppet. En tumregel är att kronan ska vara fri med minst fem meter så att stammen 

blir solexponerad. Är igenväxningen kring trädet kraftigt bör röjningsarbetet ske i 

etapper under flera år så att snabba växlingar i ljusförhållanden undviks. Uppstamning 

av befintlig vegetation och fortsatt skötsel på lindar i alléer är viktig av samma 

anledning. 

 

Att hamla eller stamma upp träd som står i gräsmark minskar dess negativa påverkan på 

floran då mer ljus kommer ner till marken.  Att fortsätta bruka befintliga träd på detta 

sätt är därför viktigt. Vid röjningsarbete kan nyhamling av träd vara ett alternativ som 

bör övervägas. 

 

Vid restaurering av alléer samt gårds- och 

parkmiljöerna är det viktigt att inte ta bort äldre 

träd, utan låta dem få stå kvar så länge som möjligt 

även fast de anses vara i sämre skick. Död ved som 

kan tjäna som boplatser åt exempelvis skalbaggar, 

fåglar och vildbin påträffas ofta i äldre träd. 

Ungefär var tredje lövträd med en omkrets över 80 

cm innehåller en eller flera håligheter (Bernes, 

2011).  

 

Äldre vårdträd och alléer i fungerar i högre grad 

som boplats om de ligger inom rimligt avstånd från blomrika marker. Träd kan också i 

sig själv fungera som näringsresurs, till exempel lönn (Acer platanoides), lind (Tilia 

sp.), oxel (Sorbus intermedia), hästkastanj (Aesculus hippocastanum) eller fågelbär 

(Prunus avium). En aspekt som bör prioriteras vid val av art vid nyplantering. 

 

Figur 21. Äldre ekar i huvudtyp 7. 

Figur 22. Restaurerad historisk park med 

hamlade lindar i huvudtyp 3. 
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5.5.2 Faunadepåer, högstubbar och annan död ved 

Som tidigare nämnts är det bra att ta bort ris och kvist 

kort tid efter en röjning, framför allt barrträd annars 

torkar barren och ramlar av och får en gödslande effekt 

(Höök, 1998). Men generellt kan sägas att död ved, i alla 

dess former, bör sparas så långt omständigheterna tillåter 

för att gynna ett stort antal arter som är beroende av detta. 

Befintliga stora stockar som redan finns är viktiga att inte 

städa bort. I vissa områden kan det lämpa sig bättre att 

lämna stockar och grenar i så kallade faunadepåer då det 

skulle smält bättre in med omgivningen. Detta är något 

som borde tillämpas i någon grad i alla områden där 

röjning och avverkning utförs. Det är viktigt att placering 

av högar inte försvårar för slåtter. Solbelyst död ved är 

viktigare än skuggad. Ett par meter höga stubbar kan 

kapas vid avverkning, gärna av äldre lövträd, men även 

här är variation av betydelse (Lindbladh, 2008). Asp och 

rönn bildar lätt hålträd (Holmén, 2010). Dessa bör stå på platser där de inte utgör en fara 

för förbipasserande om de ramlar ner.  Att lämna högstubbar motverkar även 

slyuppslag. 

 

Detta är åtgärder som skulle lämpa sig i huvudtyp 1 (jordbruksmark med historisk 

hävdprägel), 2 (torr och mineralrik slänt), 5 (långt gången igenväxt mark), 6 

(lövskogsmiljö med stor artmångfald) då dessa åtgärder skulle smälta in i sin 

omgivning. I Huvudtyp 6 påträffades redan faunadepåer och döda träd (Se Figur 23). 

Det är viktigt att dessa former av naturvård inte uppfattas som skräpiga av allmänheten. 

Att sätta ut information, exempelvis i form av en skylt, är behjälpligt för att upplysa om 

värdena så det uppfattas som ett positivt inslag. 

 

Döda eller insjuknade askar (Fraxinus exelsior) i askskottsjuka kan lämnas enligt 

rekommendationer från skogsstyrelsen (Skogsstyrelsen, 2013). Däremot 

rekommenderas att almar (Ulmus glabra) som uppvisar tecken på holländsk almsjuka 

tas bort. Både insjuknade träd samt död ved bör avlägsnas. De senare kan annars 

fungera som yngelkammare för skalbaggen som är sjukdomens vektor (Jordbruksverket, 

2006). 

 

5.5.3 Åkerholmar 

Dessa är viktiga element i ett funktionellt mosaiklandskap. Stråket passerar tre stycken 

(i huvudtyp 2 och 4). Dessa kan med fördel röjas, glesas och hävdas mer intensivt än de 

gör idag så att marken till större del kan solexponeras. De skulle även med fördel kunna 

betas extensivt. På sikt behöver de inte hävdas varje år (Höök, 1998). Dessa miljöer blir 

då värdefulla inslag med mer skugga än den traditionella ängen. Dessa områden kan, på 

ett naturligt sätt, husera faunadepåer och högstubbar. 

 

Figur 23. Solbelyst död björk i 

huvudtyp 6. 
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5.5.4 Skapa funktionella brynmiljöer 

Många av stråkets huvudtyper huserar 

brynmiljöer, flera av dessa är artrika. För att bryn 

ska hålla höga naturvärden och underlätta för 

fauna är målbilden trappstegsformade bryn med 

utdragen profil innehållande lövfällande arter. Det 

vill säga, längst ut ska det finnas en remsa med 

örter och gräs. Sen en zon med snårbildande 

buskar som följs av en zon med småträd och 

buskar innan högre skog tar vid (Se Figur 24). 

Här rekommenderas att röja selektivt för att i ett 

första steg ta bort för konkurrenskraftiga arter 

(exempelvis björk) samt de som ger för tät skugga 

(exempelvis gran). Spara en variation av blommande och fruktbärande buskar och små 

träd (Höök, 1998; Linkowski, Petterson, Cederberg & Nilsson, 2004). Se Tabell 2. 

 

Bryn mot söder och väster är viktigast då de är varmast. Speciellt bryn på sandig mark 

bör prioriteras. En slingrande ytterkant med uddar och vikar samt variation mellan täta 

och glesa partier skapar ännu större variation av olika miljöer. Stora träd som tidigare 

varit friväxande samt andra kulturspår såsom stenrösen ska friläggas. Brynmiljöer måste 

sedan kontinuerligt skötas för att motverka en naturlig succession av arter. Ta bort 

merparten av röjningsavfallet. Brynmiljöer är en ypperlig plats att lämna faunadepåer 

på. 

 

Detta är något som med fördel kan göras i huvudtyperna 1 (jordbruksmark med 

historisk hävdprägel), 2 (torr och mineralrik slänt), 5 (långt gången igenväxt mark) och 

7 (urban miljö). Ur estetisk synpunkt är bryn mycket viktiga då de ofta är stora och 

framträdande landskapselement (se Figur 25). 

 

Tabell 2. Lämpliga arter att spara i brynmiljöer. Ordnade efter höjd. Med lägst överst.  

 

Vetenskapligt namn Svenska namn 

Rubus idaeus hallon 

Rosa sp. rosor 

Rubus sp. björnbär 

Lonicera sp. try 

Cotoneaster sp. oxbär 

Viburnum opulus olvon 

Frangula alnus brakved 

Crataegus spp. hagtorn 

Salix spp. viden 

Rhamnus cathartica getapel 

Prunus spinosa slån 

Malus sylvestris apel 

Corylus avellana hassel 

Sorbus aucuparia rönn 

Salix caprea sälg 

Sorbus intermedia oxel 

Prunus padus hägg 

Prunus avium sötkörsbär 

Figur 24. Trappstegsformat bryn med utdragen profil. 
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5.5.5 Öppna diken, små öppna vatten samt ån. 

Eftersom stråket går längs befintliga vägar finns många öppna diken i dess direkta 

närhet. De bär ofta prägel av kvävetillförsel och ohävd. Dessa bör slås som övrig mark 

och materialet forslas bort, då diken ofta bidrar med varierade markförhållanden. 

Observeras groddjur kan slåttern senareläggas då omvandling från grodlarver till vuxna 

individer kan ske vid samma tid på året som traditionell slåtter. Ohävdsarter bör 

bekämpas upprepat under säsongen men hänsyn bör tas till eventuella fåglar som häckar 

i området. Detta gäller även för de småvatten som finns i område 1 (jordbruksmark med 

historisk hävdprägel), 6 (lövskogsmiljö med stor artmångfald) och 8 (oklassificerbara 

mellanområde). Första gången kan därför ske i mitten av maj med ett uppehåll till 

sensommaren. Diken och små vatten kan även behöva rensas på löst material. Detta bör 

ske på hösten då påverkan på växt- och djurliv är minst. Det bör inte göras mer än 

nödvändigt. Se till att inte lägga rensningsmassor på renen, utom någon liten rishög som 

kan bli kvar som potentiell övervintringsplats. Solbelysta diken och småvatten är att 

föredra men enstaka träd kan lämnas om det i övrigt är ett öppet landskap (Höök, 1998). 

 

5.5.6 Sandblottor, murar, banvallar och dylikt 

Spritt över stråket påträffas varma och torra biotoper som är gynnsamma för en rad 

värmekrävande arter, både växter och djur. Exempelvis bygger de flesta vildbin sina bon 

i marker med blottad eller glest bevuxen 

mineraljord gärna med hög sandhalt 

(Linkowski et. Al, 2004). Gynnar man 

vildbin gynnar man spridning och 

reproduktion av flera ängsväxter då de är 

beroende av framgångsrik pollination 

(Eriksson, 2007). Bin anses som pollinerare 

hålla en nyckelroll i landskapet (både det 

odlade och det vilda). Områdena i huvudtyp 

2 (torr och mineralrik slänt) samt vissa 

ruderata marker i delar av huvudtyp 3 

(gårds- och parkmiljö), 7 (urban miljö), 8 

(oklassificerbara mellanområde) skulle vara 

användbara till detta. Områdena bör skötas 

så att denna karaktär består där solbelyst barmark finns tillgänglig. Marken kan hållas 

blottad genom att vegetationen ”skalas av” eller körs sönder med maskin. Hur ofta man 

Figur 26. Naturlig sandblotta i huvudtyp 2. 

Figur 25. Varierat bryn med lövfällande träd och buskar mot huvudtyp 19. 
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behöver göra detta beror på markens beskaffenhet men i många fall räcker det med vart 

3-5 år. Viktigt är att inte ta hela områden samma år (Karlsson, 2011). Dessa torrare 

områden bör till stor del hållas solbelysta. Men all träd- och buskvegetation är inte 

negativ utan vissa väl utvalda individer bör sparas. Dessa kan med fördel stammas upp 

och glesa ur. Ord som variation och mosaiklandskap bör ledsaga arbetet. För spridning 

av dessa arter är det viktigt att biotoperna innehåller både boplatser och tillräckligt med 

näringsresurser. För vildbin rekommenderas att avståndet mellan dessa komponenter 

inte överstiger 500-600 meter (Linkowski et al., 2004). 

 

Många av delområdena i huvudtyp 2 (torr och mineralrik slänt) är torra 

infrastrukturbiotoper. Banvallarna på sträckan har till stor del grovt täckmaterial vilket 

inte är lämpligt för detta projekts syften. 

Dessa kan förbättras genom att kalkrik, fin 

sand strös över som ett nytt ytmaterial på 

det grövre (Lennartsson & Gylje, 2009) och 

därmed skapas funktionella torrbackar. 

Sand är något man även kan spruta in i 

muren längs med banvallen i delområde 4 i 

samma huvudtyp. Se Figur 27. Användning 

av bekämpningsmedel på banvallar måste 

dock minimeras, eller helt upphöra, för att 

de ska fungera som ersättningsbiotoper. Murar som finns i gårdsmiljöer (huvudtyp 3) 

bör man försöka hålla solbelysta. 

 

Vissa torrare ruderata marker i urbana miljöer (huvudtyp 7 och delar av 8) kan 

förslagsvis sås med en torrmarksflora och röjas så de hålls solbelysta. 

 

Att lägga upp vallar med sand, grus och/eller lätt jord i vindstilla lägen med långsidan åt 

söder är andra åtgärder som lätt kan göras för att tillhandahålla boplatser för många 

vilda bin och andra arter i områden där sådana inte finns tillgängliga på andra sätt. Detta 

kan kombineras med uppsättning av så kallade bibatterier och humleholkar. Detta blir 

då bra platser att sätta upp pedagogiska skyltar på som förbipasserande kan ta del av och 

samtidigt studera aktiviteten av djur. 

 

Som tidigare nämnts antas ett återupptaget bete av området mellan områdena i huvudtyp 

1, 5 och sjön Fysingen också åstadkomma fläckvis barläggande av sandrika jordar. 

 

 

5.6 Publika urbana miljöer och biologisk mångfald 
I dagens samhälle kan urbana områden vara viktiga biotoper då staden kan fungera i ett 

vidare ekologiskt sammanhang. Därför borde dessa nyttjas till sin fulla potential 

(Elmqvist, 2013). Dels som resurs och livsmiljö för olika flora och fauna. Dels som den 

miljö människor möter i sitt dagliga liv och därmed bidragande till hur deras inställning 

till sin omvärld formas. Forskning visar även på samband mellan människors hälsa och 

närhet till grönområden. På urbana miljöer ställs även kravet att det ska vara estetiskt 

tilltalande och lättskött under fyra årstider (Dunnett & Hitchmough, 2004). 

 

Urbana områden som är långt i från sina ”naturliga ursprung” kan likväl skapa 

livsmiljöer för hotade arter i så kallade infrastruktur-biotoper. Lämpliga 

markförhållanden finns ofta i form av torra vägkanter, banvallar, ruderatmark och 

liknande (Lennartsson & Gylje, 2009). Sådana ytor förekommer även i Upplands 

Figur 27. Del av mur vid banvall i delområde 4. 
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Väsbys centrala områden. Också lundlika partier, våta miljöer ner mot Väsbyån samt 

stora mer eller mindre välklippta gräsmattor. Förekomsten av skiftande biotoper medför 

att möjligheten är god till att skapa en mosaik av småbiotoper på liten yta i huvudtyp 7 

(urban miljö). 

 

De urbana stråken i denna huvudtyp kan delas upp i: 

 Lättskötta ytor (t.ex. stora slaghackade ängar, asfalterade vägar, stora bestånd av 

heltäckande ohävdsarter). 

 Ytor som är av större ekologiskt intresse men nog uppfattas som lite bortglömda 

(t.ex. torrare banvallar och ruderatmark, större ekar vid Väsbyån). 

 Ytor som förmodligen uppfattas som välskötta och attraktiva av invånare (t.ex. 

kommunala planteringar och gräsmattor i närheten av stationsområdet). 

 

Idealet torde vara att kombinera dessa tre egenskaper så att lättskötta ytor, med stora 

ekologiska värden som uppfattades attraktiva av invånare skapades. Detta med fördel 

under större delen av året. Är detta då möjligt att kombinera med projektets mål att 

skapa slåtterlika ängsförhållanden längs hela vägen? Här är nog svaret ja, men bara om 

vissa faktorer och vanliga värderingar inom naturvården kan frångås något i just denna 

urbana kontext. 

 

Den största skillnaden är att frångå användandet av bara ”naturligt förekommande” flora 

och istället fokusera på mer medveten naturalistisk utformning av växtsamhällen utifrån 

färg och form. Med det menas inte att man ska frångå att placera växter i den ståndort 

de trivs eller tillåta invasiva arter ta över stora arealer av marken, utan snarare att man 

förstärker den naturliga skönheten. Mångfald av arter ska fortfarande vara ett 

huvudtema. Men estetiken borde vara bredare i sin målgrupp av människor, än gruppen 

med kunskap om naturvård och biologi. En studie visade på att människor föredrog 

lägre örtartad vegetation i jämförelse med hög. Kanske för att det ansågs mer städat och 

mer säkert (Dunnett & Hitchmough, 2004). Fästingar och ormar associeras ofta med 

högre gräs. Samma studie såg även att om färger användes i vegetationen kunde höjdens 

negativa effekt försvinna i människors uppfattning av miljön (iBid).  

 

Ett sätt att ta hänsyn till detta kan vara 

att medvetet välja ut de växter som 

förekommer naturligt i området men 

selektera dem med uppseendeväckande 

blomning och etablera ett ”onaturligt” 

färgstarkt växtsamhälle. Att på så vis 

skapa en form av ”överdriven” 

ängsmark. Här kan man också styra 

artsammansättningen för en längre 

blomstringsperiod eller för att 

uppmuntra andra visuella arter såsom 

dagfjärilar och småfåglar. 

 

Ett annat tillvägagångssätt skulle kunna praktiseras genom att delvis frångå principen att 

bara nyttja lokalt förekommande arter och även använda sig av växter med utländsk 

härkomst eller växter som annars bara har en begränsad spridning i andra delar av 

landet. Dessa kan väljas på grund av att ha starka estetiska värden men fördelaktigt är 

även om de har kända resurser av till exempel nektar eller pollen. Om man blandar 

växter med olika ursprung på detta vis skulle man kunna uppnå en längre, mer färgrik 

Figur 28. Stiliserad äng med växter av varierat ursprung. 

(Foto: James Hitchmough)  
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och spektakulär blomsterprakt än vad annars är möjligt (Dunnett & Hitchmough, 2004). 

Mycket av den svenska ängsfloran når sin höjdpunkt i blomning ungefär i juli. Även 

den naturliga vårfloran skulle kunna få förstärkning av ytterligare vårblommande arter 

vilket också skulle gynna tidigt flygande insekter. Även vårblommande lökar och knölar 

skulle kunna användas. Utbudet av växter i 

olika biotoper skulle bli bredare, mer varierat 

och förhoppningsvis också mer attraktivt 

(Hitchmough, 2011). Med detta sagt så är det 

även naturligt att ha med inhemska växter med 

känd proveniens i urbana miljöer. Tjusningen i 

en blommande backsipp-backe i maj ses nog 

av de flesta.  

 

Hur människan uppfattar sin omgivning och 

natur har mycket att göra med kultur, tidigare 

erfarenheter och kunskap (Priego, Breuste & 

Rojas, 2008; Lisberg & Ouis, 2014). Det är ett 

mycket stort och komplext ämne som det inte finns utrymme att klarlägga fullständigt i 

detta arbete. Här kan ändå belysas vikten av att urbana områdena är estetiskt tilltalande 

miljöer. Det finns en balansgång mellan vad människan uppfattar estetiskt och vårdat 

och klassisk naturvård. Båda aspekterna är viktiga i detta projekt så att den urbana 

människan av idag kan ta till sig dess budskap, förstå samt uppskatta dess skönhet. 

Därför är rekommendationerna att en något friare växtlig gestaltning bör appliceras i de 

mer centralt liggande områdena. Dessa områden är speciellt viktiga för människor som 

annars sällan befinner sig i naturområden och kan potentiellt locka dem att söka sig 

vidare. Som tidigare nämnts kan dessa tankegångar appliceras i huvudkaraktär 7 (urban 

miljö) men kan också appliceras i 8 (oklassificerbara mellanområde) och om så är 

önskvärt i vissa delar i huvudtyp 3 (gårds- och parkmiljö). 

 

Denna tankegång är även något som 

skulle kunna appliceras i träd- och 

buskskiktet. Där urval skulle grunda sig 

på blomning, fruktsättning och 

höstfärger framför att de hade en lokal 

proveniens (Se Figur 29). Befintliga 

busk- och trädplanteringar kan glesas 

och skulpteras i huvudtyp 7.  

 

Väsbyån som rinner genom centrum 

har stor potential och är ett viktigt inslag. 

Den skulle kunna formas för att skapa en 

mer varierad och intressant upplevelse. 

Mer porlande och virvlande samt större variation på djupa och grunda områden är 

exempel på något som skulle bidra positivt både till allmänhetens upplevelse och till 

mosaiklandskapet. 

 

Rent skötselmässigt skulle dessa miljöer, om rätt anlagda, på sikt kunna vara mycket 

skötselextensiva med slåtter en gång per säsong, ingen putsning eller uppbindning eller 

årlig nyplantering. I näringsfattiga jordar skulle ogräsrensning minimeras. Ingen 

gödsling eller bevattning skulle heller behövas när de väl är etablerade. (Dunnett & 

Hitchmough, 2004). I vissa områden skulle slåtter kunna läggas till vårvintern för att 

Figur 30. Hybridkejsarolvon (Viburnum x bodnantense 

'Dawn') och sockerlönn (Acer saccharum) är två icke 

inhemska arter som kan förlänga säsongen för både 

människor och djur. 

Figur 29. Färgrik ängslik plantering som tycks 

attrahera allmänhet i Olympic gardens, London. 

(Foto: James Hitchmough) 
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låta vinterståndare stå kvar över vintern. Detta är något som skiljer sig från övriga 

områden i detta projekt. I huvudtyp 7 kan räknas med ett större slitage ifrån mänsklig 

aktivitet. Form, funktion och naturvärden måste kunna samsas. Exempelvis så skulle 

delar av de idag klippta gräsområdena kunna ställas om till ängar så att ytor fortfarande 

fanns för annan aktivitet. 

 

 

5.7 Projektets pedagogiska delar 
Att sätta upp informationsskyltar för allmänheten kan vara klokt att göra redan i början 

av projektet, för att hjälpa människor att se och upptäcka naturvärdena. Se Figur 30. 

Men även skapa förståelse för att detta är ett ”work-in-progress” som kan ta några år  

men att bevarande av den biologiska mångfalden är mycket viktig för samhällets 

fortlevnad. Det är viktigt att naturvården i samhället är en inkluderande process. Kanske 

kan en folder skapas där sträckan är utmärkt och punkter utritade där det finns 

intressanta mål att observera eller göra. Denna borde lätt uppdateras allteftersom olika 

delar åtgärdas. Kanske en folder för varje årstid? Eller varför inte en telefon- app? 

Möjligheten att nå allmänheten med information och fungera som reklampelare för 

övriga naturområden och dess bevarandevärde är speciellt bra i de centrala delarna av 

kommunen där genomströmningen av människor är hög.  

 

 

 

Det har tidigare nämnts att det är viktigt att naturvärden inte upplevs som ovårdade och 

skräpiga av allmänheten. Det är dock inte alltid lätt att åstadkomma ett tillstånd som 

både upplevs som fint av gemene man och vad biodiversiteten skulle önska i olika 

insatser. Det hjälper dock att vara medveten om denna balansgång. Estetiska preferenser 

kan även ändras genom kunskap och erfarenhet (Dunnett & Hitchmough, 2004). 

Målsättningen är att utforma de urbana områdena med stor medvetenhet kring vad som 

gynnar en biologisk mångfald och vad som uppfattas som attraktivt av invånarna. 

 

 

Figur 31. Bra exempel på informationsskylt ifrån naturområde i Umeå där vad som kan 

observeras i olika årstider poängteras. 
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I bland tycks det som om barn har lättare att ta till sig 

naturvårdens budskap och därför torde det inte vara en dum 

idé att göra skyltar som riktar sig till barn. Den pedagogiska 

vikten av att lära barn kan nog inte heller undervärderas för 

framtiden. Samt barns förmåga att lära vidare till sina 

vårdnadshavare. 

 

Fagningsfest, slåttergille, cykeltävlingar eller evenemang 

där naturbetes-kött från hemkommunen serveras kan vara 

andra informativa moment. Detta för att allmänheten ska 

uppleva det som något positivt när resurser läggs på att 

gynna biologisk mångfald och att hålla landskapet öppet och mångfasetterat.  

 

 

5.8 Fortlöpande skötsel 
Allt eftersom stråkets marker börjar likna slåtterängar i sin struktur kan mer traditionella 

skötselmetoder appliceras.  

 

På våren bör fagning av ängen företas. Det vill säga att grenar, fjolårsgräs och lövförna 

räfsas bort, för att underlätta för kommande slåtter och konkurrenssvaga växter. Detta är 

extra viktigt i trädbärande områden. Enligt Höök (1998) är det lämpligt att göra i 

månadsskiftet april/maj, då vitsippan blommar.  

 

Tyvärr finns det ingen optimal tidpunkt för slåtter då det kommer att påverka enskilda 

arter olika. Tidpunkt beror därför på vilka arter som ska gynnas men generellt sett så är 

tidigast i augusti lämpligt att starta (muntlig uppgift från handledare). Cederberg och 

Nilsson (2002) rekommenderar 20 augusti som tidigaste datum för slåtter i sin rapport 

om skötseln av gravkullarna vid Gamla Uppsala. Detta för att gynna vissa vildbiarter. 

Det är dock viktigt att inte slå allt för sent på året då risken finns att kvävet hinner återgå 

till marken (Svensson, 2013).  

 

Vid slåtter skall skärande redskap användas, exempelvis lie eller slåtterbalk, för att 

skona fauna. Det underlättar även för följande uppsamling av det avslagna materialet 

(Svensson, 2013). Grästrimmern har länge bedömts som olämpligt redskap för slåtter då 

den ansetts ha negativa effekter på floran i och med att den sliter av strået istället för att 

skära och vilket därmed sagt lett till uttorkning av känsliga arter. Nyare svensk 

forskning där man under 12 år följt utvecklingen av vissa indikatorarter i en slåtteräng 

som sköts dels med gräsröjare och dels med slåtterbalk har inte kunnat påvisa några 

tydliga negativa floraeffekter med gräsröjaren (Tälle, Bergman, Paltto, Pihlgren, 

Svensson, Westerberg, Wissman & Milberg, 2014). De vill dock inte gå så långt att de 

kan dra slutsatsen att man okritiskt ska använda gräsröjare i alla lägen utan att man i 

mark med lång kontinuitet av lieslåtter ska fortsätta bruka lie på grund av allmän 

försiktighetsprincip. Liknande studier där man ser på faunaeffekter visar dock på stora 

skillnader i dödlighet mellan olika slåttermetoder. Slaghackor och grästrimmers är 

kraftiga verktyg där hög hastighet och många slag under kort tid ökade dödligheten hos 

marklevande arter (Humbert, Ghazoul & Walter, 2009). Det kan dock tänkas att på 

marker med mycket ojämn terräng, där hävd annars blir mycket svår, kan grästrimmer 

vara ett alternativ. 

Figur 32. Högsommarbukett. 
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Ett tillvägagångssätt för att gynna biodiversiteten 

och skona vissa marklevande organismer i de 

större fälten är att lämna oslagna remsor under en 

säsong eller att inte slå hela ytan på samma dag 

(Ekstam, Aronsson & Forshed, 1989). I vissa 

områden kan en sida av vägen slås ett år, och den 

andra sidan det andra året. En variant av detta är 

att börja slå i mitten av ängarna eller ytorna 

närmast vägen på stråket för att jobba sig ut mot 

oslagna områden för att på så sätt underlätta 

flyktvägen för faunan (Humbert, Ghazoul, 

Richner & Walter, 2012). Torrare marker med 

svag tillväxt behövs inte slås varje år. Att 

differentiera skötseln kan även leda till att 

resurser räcker till att sköta större områden 

(Svensson, 2013).  

 

Efter slåtter bör höet ligga kvar och torka några 

dagar och under denna period är det fördelaktigt 

om det även vänds så att frön lättare kan falla ner till backen. Under denna period hinner 

även insekter att flytta ner till de undre lagren. Artrikt hö som är tänkt att användas som 

fröresurs bör flyttas till sin nya plats färskt. 

 

En av de viktigaste faktorerna för en lyckad skötsel är att höet samlas ihop och forslas 

bort (Svensson, 2013). Vilken metod som används till detta gör också skillnad hur hårt 

det drabbar faunan (Humbert, Ghazoul & Walter, 2009). Räfsning är ofta att föredra. 

Studier visar också att själva räfsandet i sig ger möjlighet för etablering av kortlivade 

arter då det ofta rispar och skapar störningar i underlaget (Parr & Way, 1988). Höet kan 

förslagsvis användas till biogas, djurfoder eller kompost.  

 

Att först slå för att sedan få till stånd efterbete är mycket gynnsamt då vissa arters 

möjlighet till spridning till stor del är beroende av markstörning av exempelvis djur 

(Hovstad, 2007). Detta är något som kunde vara möjligt i delar av huvudtyp 1 

(jordbruksmark med historisk hävdprägel) redan nästa säsong.  

 

Eventuellt så behöver ohävdsarter motarbetas under flera år framåt så att de inte ska få 

fäste på nytt. Bryn och sly bör också ses över varje år. Hamling, uppstamning av träd 

och föryngring av buskar bör ske med några års mellanrum (Höök, 1998). 

 

 

5.9 Uppföljning 
Denna uppsats är en första inventering med åtgärdsförslag som ett första steg. Men 

förutsättningarna kan snabbt ändras. Restaureringsarbete kan vara tids- och 

resurskrävande och insatser bör därför noga följas upp så att de inte sker förgäves. 

Skriftlig dokumentation av arbetet är viktigt. Uppföljning med utvärdering av insatserna 

och de förändringar den medför bör ske med lämplig tidsintervall. Att dokumentera 

före/eftersituationer av en insats med foto är ett tydligt redskap för att påvisa 

förändringar visuellt. Denna bör alltid företas från samma punkt. Då man på sikt lyckats 

etablera något som liknar en naturlig gräsmiljö bör även hävdens intensitet utvärderas 

(Ekstam & Forshed, 1996; Johansson & Hedin, 1991).  

Figur 33. Slåtteräng i huvudtyp 1 som slagits 

med lie vartefter höet har räfsats ihop och skall 

fraktas bort. I bild kan även ses en oslagen 

remsa och en faunadepå. 
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6.  Sammanfattande reflektion 
Det moderna samhällets uppfinningar och mekaniska framsteg har sparat många 

människor mycket svett och slit men samtidigt har det fört med sig en baksida. Att så 

stor del av den biologiska mångfalden är hotad  i Sverige kan tyckas överväldigande. 

 

Bonden har blivit en nyckelart i arbetet att bevara den biologiska mångfalden i 

jordbrukslandskapet. I skogen går det trögare. Kanske kommer även trädgårdsägare, 

trädgårdsmästare, parkarbetare, stadsplanerare och landskapsarkitekter att ta denna roll i 

det urbana landskapet i framtiden. Parker, dungar, planteringar och gräsytor kan skötas 

på ett medvetet sätt för att bli så multifunktionellt som möjligt. Vägar, spår och 

ledningsgator har stor potential som habitatsammanbindare i landskapet. Att nyttja 

denna på ett klokt sätt torde vara effektiv i ett långsiktigt perspektiv. Även den urbana 

människan torde kunna dra nytta av att leva i ett funktionellt ekosystem istället för en 

grå öken. Utvecklingen och tankarna kring detta tycks ligga i tiden. Det som förr ansågs 

vara utpräglade effekter av jord- och skogsbruk tycks snart kunna passa in lite varstans i 

staden. 

 

Information kring ämnet och vad som kan göras i stadsrummet sprids idag till olika 

skikt av samhället. En mångfald av aktörer som arbetar med detta tycks kunna vara 

positivt då nyckelorden är mosaiklandskap och variation. Historiskt sett så har bönders 

arbete skilt sig från olika gårdar och enheterna har varit små. Därtill ska tilläggas en 

viktig faktor som tidigare inte nämnts i denna studie och det är vädrets makt. Olika år 

ger olika förutsättningar och olika miljöer blir därför lyckosamma för olika arter olika 

år. Denna komplexitet gör vikten av mosaik och variation ännu tydligare. One-size fits 

all- gäller tyvärr inte och med flertalet olika aktörer minimeras risken att skötseln blir 

för ensidig. Även kontinuitet är en nyckelfaktor, där ett större ansvar bör tas av 

kommuner än vad som kan förväntas av individuella trädgårdsägare. 

 

Med detta sagt får man inte glömma bort att vissa områden i detta projekt fortfarande 

visar upp lång kontinuitet av slåtter och spår av forna tiders gräsmarker. Denna 

tidsfaktor är inte ersättningsbar och därför borde arbetet i dessa områden vara av högsta 

prioritet.  

 

De minsta detaljerna i naturen skapar 

helheten. 

  

Figur 3429. Vem är belåtnast? Bi, blomma eller 

betraktare? 
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Tack 
 

Sten Selander (1891-1957), botanist och författare, skrev i boken Det levande 

landskapet:  

 

"Nu, sedan lantbrukarna allt mera har övergått till att stallfodra kreaturen 

året runt eller föra dem på bet på klövervallar eller i konstgödslade 

betesfållor, är hagarna dödsdömda. Hagmarken får växa igen till skog, där 

den inte direkt planteras med gran. När granskogsmörkret kväver hagarna, 

känns det som om några av ens finaste minnen också skulle dö 

kvävningsdöden".  

(Selander, 1955) 

 

Dystra ord som stundom under arbetets gång känts ytterst påtagliga men vid vissa 

tillfällen långt borta. Slåttermarkernas prakt måste inte bara återetableras i våra landskap 

utan även i den urbana människans sinne! Där skulle den av många anledningar göra 

gott. 

 

Först av allt vill jag tacka min handledare professor Nils Ryrholm för sin givmildhet av 

kunskap, engagemang och tålamod! Sen så vill jag också passa på att tacka 

stadsträdgårdsmästare Nils Odén, Upplands Väsby, för att han vågar tänka stort och 

sedan sjösätta idén. 

 

Jag skickar även en tacksam tanke till Sveriges Radio som troget bistått mig med 

information om vad som sker i omvärlden under de veckor jag ägnat mig åt att sitta inne 

och skriva. 

 

Sist men inte minst vill jag även uttrycka tacksamhet mot familj och vänner som har 

förståelse för en ”kandidats-uppsats-skrivandes” students begränsade tid till annat. 
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Bilagor 
Bilaga: 1 Områdeskarta 
Utmarkerad vägdragning i Upplands Väsby kommun med numrerade delområden och 

huvudtyper i olika färg. 

 
Huvudtyp 1: jordbruksmark med     

                  historisk hävdprägel   

Huvudtyp 2: torr och mineralrik slänt  

Huvudtyp 3: gårds- och parkmiljö 

Huvudtyp 4: åkerkant med eller utan allé   

Huvudtyp 5: långt gången igenväxt mark   

Huvudtyp 6: lövskogsmiljö med stor 

                  artmångfald  

Huvudtyp 7: urban miljö  

Huvudtyp 8: oklassificerbara       

                  mellanområden   

 

 

Delområden: 
22. Tidigare öppen mark mot Sigtuna                     

   kommun 

21. Väg mellan åkrar 

20. Calmare hage 

19. Stigen i igenväxande mark 

18. Öppen yta mellan de två dungarna 

   vid sjön 

17. Skogsdunge vid sjön 

16. Hammarbykyrka 

15. Torrslänt mot Stockholmsvägen 

14. Torrbacka intill väg 

13. Infartsallé till Stora Wäsby, bägge 

   sidor av E4an 

12.Kring Stora Wäsbys      

   gårdsbyggnader 

11.Mellan barockparken och Stora 

   Wäsbys gårdsbild 

10.Barockparken vis Stora Wäsby 

   slott 

9. Raksträcka längsmed banvallen 

8. Från väg vid  

 pendeltågstationsområde till banval 

7. Västar sidan pendeltågstationen 

6. Pendeltågsstationområdet 

5. Älvsundavägen till stadskärnan 

4.Väg vid banvall fram till 

 Älvsundavägen 

3. Antuna gårds torrslänt vid 

 fornlämningar 

2. Antuna herrgård 

1. Edsån till Antuna herrgård 



 

 

 

 

Bilaga: 2 Inventeringsresultat för delområden i projekt Livslinjen, 2015 
                          

1= riklig förekomst, 2= måttlig, 3= enstaka,  

x= förekommer men i okänt antal                          

                           

Vetenskapligt namn Svenskt namn                      Delområde: 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16a b 17 18 19 20 21 22a b c 

Achillea millefolium röllika  1 1 1 1 x 1 2 x 1  x 2 1 1 1 1 2 1 1 x 1 x   x 

Achillea ptarmica nysört      x                                 

Actaea spicata trolldruva                                 3     

Aegopodium podagraria kirskål   x   3 1 x   x 2 1 x 2 x    x 1 1 1 3 1 1     

Agrimonia eupatoria småborre       3    x                  x 3 3     

Alchemilla sp. daggkåpa sp.    2 2 x 1 2 x   2 x x        1   2 x 3 1 x x 

Allaria petiolata löktrav       2  x  2            3             

Anemone nemorosa vitsippa    2 2 2 x x  2 x              x x  x     

Angelica sylvestris  strätta          3                     x       

Anthemis tinctoria färgkulla      2 x                               

Anthriscus sylvestris hundkex 1 1 3 2 x     1    1    2 x x 2 2 x 1 1   x 

Anthyllis vulneraria getväppling            x         x                  

Aquilegia vulgaris akleja       3     2                         

Arcitum sp kardborre sp. 2 x   3 x x 3  1                   2   x 

Arctium tomentosum ullkardborre 2     x     x    x        2 x 2   3       

Arenaria sp. narv sp.    1                                  

Armoracia rusticana pepparrot       x  3 3 3 3           2             

Artemisia vulgaris gråbo 1  3 3 x x 3 x 3  x 3    3   3 x 3   3 x     

Atriplex cf littoralis (?) Strandmålla (?) 3                                     

Atriplex patula vägmålla 3 x                              3     

Barbarea vulgaris sommargyllen 2  3 3   x 3 x 3            3             

Bellis perennis tusensköna   x      x       x                      

Bistorta vivipara ormrot                                 3 x x 

Brassica rapa åkerkål                             3          

Bunias orientalis ryssgubbe 1 x   2 x x 3 x 3 1    2 3 2 1 2   2   3 3     

Calendula officinalis ringblomma       3                               



 

 

 

 

Calluna vulgaris ljung    2                                  

Calystegia sepium ssp. spectabilis skärvinda                          x             

Calystegia sepium ssp. sepium snårvinda 2    2 x     x 1                        

Campanula patula ängsklocka       x             3         x        

Campanula persicifolia stor blåklocka    2 x       3                3 3     x 

Campanula rapunculoides knölklocka      x x x         x   x 2                

Campanula rotundifolia liten blåklocka    3 x          x    x 2       3 3     x 

Campanula trachelium nässelklocka      3                                 

Capsella bursa-pastoris lomme 2 x 3 x x     3            x             

Cardaminopsis arenosa  sandtrav 3          x                           

Cardus crispus krustistel                          3             

Carum carvi kummin                              3        

Centaurea jacea rödklint          x x              3   x 2 2     x 

Cerastium spp. arv spp. x x    x    x 3    x x x     x x    3 3     

Chaenorhinum minus småsporre 3 3                                    

Chelidonium majus skelört    3  2     3    3        2   3 3        

Chenopodium album svinmålla 2          x 2               3          

Chenopodium sp. målla sp             3            x             

Cirsium arvense åkertistel 1  3 2 x x 2 x 1    x 1      2 2 1 3 1 1   x 

Cirsium palustre kärrtistel 2        1               2             

Cirsium vulgare vägtistel 3        3  x                         

Convallaria majalis liljekonvalj    1                         x        

Convolvulus arvensis åkervinda      x    x               x   x   2       

Conyza canadensis  kanadabinka                             x          

Corydalis solida stor nunneört     3 x                                 

Crepis praemorsa klasefibbla                     x                  

Daucus carota  vild morot                     3                  

Dianthus barbatus borstnejlika       3                               

Dianthus deltoides backnejlika          3                   1  3     

Digitalis pupurea fingerborgsblomma                      3                

Dryopteris filix-mas träjon         x                     x        

Echium vulgare blåeld 3 3   2 2  1 x 3     3 2 2   3             

Epilobium adenocaulon amerikansk dunört             x                         



 

 

 

 

Epilobium angustifolium mjölke    2 x    x x   3   3      3       x       

Epilobium collinum backdunört 3 x                       x             

Epilobium hirsutum rosendunört      3 3    x                           

Epilobium montanum bergdunört      3            x        x             

Epilobium sp. dunört sp.       x    x      3        x   x          

Equisetum arvense  åkerfräken      2    x    x      3        x   2       

Equisetum palustre kärrfräken 3                                     

Equisetum pratense ängsfräken 2     x                        x       

Equisetum sp. fräken sp.            x                           

Erigeron acer gråbinka                     3 3                

Erysimum cheiranthoides  åkerkårel             x                         

Euphrasia sp. ögontröst sp. 3  3     3 x              3    x  x     

Filipendula ulmaria älggräs      2 x  x  3 1           2 3    3 2     

Filipendula vulgaris brudbröd      x                        1  2 x x 

Fragaria sp. smultron sp.    1 1   x   x 1    x   1   3    3 1 2       

Fragaria vesca smultron       x                             x 

Fragaria viridis backsmultron    1             x            1        

Fumaria officinalis jordrök             3               3          

Gagea lutea vårlök             x                         

Galeopsis ladanum mjukdån x           x                         

Galeopsis sp. dån sp.   3 3                                  

Galeopsis speciosa hampdån 2    x                                 

Galeopsis tetrahit pipdån 3           x    x         3 x          

Galium album stormåra 1 x 1 1 1 1 1 x 1 2   1 1 1 1 1 2 x x   1 1   x 

Galium album x verum  gräddmåra       3                               

Galium aparine snärjmåra             3    2        3       x     

Galium boreale vitmåra      2            2            2 3     x 

Galium uliginosum sumpmåra 3                                     

Galium verum gulmåra    2 x x x 2 x    x x 2 2      3 2 1 2 1 x x 

Geranium molle mjuknäva   3                                    

Geranium pusillum sparvnäva 3     3                         x     

Geranium pyrenaicum skuggnäva 3     x                  x             

Geranium robertianum stinknäva             3    x        3   x          



 

 

 

 

Geranium sylvaticum skogsnäva      x x     1 2   1           1 x 3 1 x x 

Geum rivale humleblomster       3     2 3   x           x   3 3   x 

Geum urbanum nejlikrot 1 x 3 1 1 x 3  2 1   1      3 1   1   2 1     

Glechoma hedeacea jordreva 3 x         x            x              

Helianthemum nummularium solvända                              x        

Heracleum sphondylium björnloka                                3 2   x 

Herniaria glabra  knytling   3                             x       

Hieracium sect. Hieracium skogsfibblor          x x      3 x                   

Hieracium sect. Oreada klippfibblor    2       x         x                  

Hieracium sect. Tridentata styvfibblor      x x    x         x                  

Hieracium sect. Vulgata hagfibblor    3 2    2 x       3 2                  

Hieracium sp. hökfibblor                                x       

Hieracium umbellatum flockfibbla      x    x x       3 x 3       x        

Hypericum maculatum fyrkantig johannesört    2 x x x x x   x x x      3     x 3 2   x 

Hypericum perforatum äkta johannesört    2  x     3     3 3 2       x        

Impatiens glandulifera  jättebalsamin             x                         

Knautia arvensis åkervädd      2 x    x 2     3  3         2       

Lamium album vitplister 1    1 x x   x 2 2   1      1 1 2 2   2 x     

Lamium hybridum flikplister       x                               

Lamium purpureum rödplister 3     x    x                           

Lamium sp. plister sp. x                                     

Lapsana communis harkål 2  3  x    x 2 x   3        3   x          

Lathyrus linifolius gökärt    2 2 x x x                   x        

Lathyrus pratensis gulvial    2 2 x x 2 1   2   2 2 1 2   x    x 2 3 x   

Lathyrus sylvestris backvial      x x  3 2                           

Leontodon autumnalis  höstfibbla   3   x x x 2  x  x 3 x 2     x x x   x x x   

Leontodon hispidus  sommarfibbla          x                            

Leucanthemum vulgare prästkrage      x    3 x 3            3    1      x 

Lilium martagon krollilja             3                         

Linaria repens strimsporre      2 3  3                            

Linaria vulgaris gulsporre       x        x                      

Lotus corniculatus käringtand    2 2 x  3 x 3    2   x         x  3 x   

Lunaria rediviva månviol                      3                



 

 

 

 

Lupinus polyphyllus blomsterlupin   3                3                   

Lychnis viscaria tjärblomster    2                x         1        

Lysimachia nummularia  penningblad                   x                   

Lysimachia punctata praktlysing      3                                 

Lysimachia vulgaris strandlysing 3  3 3 x     x            x 3           

Lythrum salicaria fackelblomster       x  3  2                         

Malva alcea rosenmalva       x                               

Malva moschata myskmalva       x  3        2                   

Matricaria matricarioides gatkamomill 2 x      x   x                           

Medicago lupulina  humlelusern 3 x x 2 x x 2 x 2       3   x 2   x x 3       

Medicago sativa blålusern 3     3  3                            

Melampyrum nemorosum natt och dag      2      x   2                 2 2   x 

Melampyrum sp. kovall sp.               3                        

Melilotus albus vit sötväppling      x x     3       x                  

Mycelis muralis skogssallad                  x                     

Myosotis arvensis åkerförgätmigej    3       x   3           3             

Myosotis scorpioides äkta förgärmigej             x                         

Myosotis sp. förgätmigej sp. 3     x                               

Myosoton aquaticum  sprödarv 3                                     

Oenothera biennis nattljus          3                            

Onopordum acanthium ulltistel                  x                     

Orthilia secunda björkpyrola    3                                  

Oxalis acetosella harsyra                  3           x          

Papaver sp. ettårig vallmo 3                                     

Pastinaca sativa palsternacka 3    x x     x    3                     

Persicaria amphibia   vattenpilört 3     x    x               3 x          

Persicaria hydropiper bitterpilört                             3          

Persicaria lapathifolia vanlig pilört       x                        3       

Persicaria maculosa  åkerpilört             3 3              x          

Persicaria sp. pilört sp.                                 3     

Phragmites australis vass      2 x  x                1           

Pilosella dubia-gruppen kvastfibblor       x    x       x 1                  

Pilosella officinarium gråfibbla    2     2 1       1 1 x       1        



 

 

 

 

Pilosella sp. blåfibbla (?)            x       x                   

Pimpinella saxifraga bockrot                     x 3       2    x   

Plantago lanceolata svartkämpar       x  2 x x  x         3    x  3 x x 

Plantago major gårdsgroblad 1 1 1 1 x x 1 x x x x 1 1 2   1 x x 1   1 1     

Plantago media rödkämpar                                 3 x x 

Polygonamtum multiflorum storrams                  x               x     

polygonatum odoratum getrams    2                                  

Polygonum aviculare trampört 2 x    x x x x    x x   2     x 3 1   x x     

Polypodium vulgare stensöta                  3                     

Potentilla anserina gåsört      3                                 

Potentilla argentea femfingerört    3 x x x 2 x      2 2 x 1   x 3 2 2 1 1 x   

Potentilla erecta blodrot    3                                  

Potentilla norvegica norsk fingerört 1                                     

Potentilla reptans revfingerört 1  2 1 x x 2 x    x x 2 1   1    x x 1 x     

Potentilla tabernaemontani småfingerört                              x        

Primula veris gullviva    2 2 2 x   x 2    2            x 3 2 x x 

Prunella vulgaris brunört   2       3  3 3 x             1        

Pteridium aquilinum örnbräken    3 3         x                  x     

Pulmonaria obscura lungört                                 3     

Pulsatilla vulgaris backsippa                              1        

Pyrola rotundifolia vitpyrola    3                                  

Ranunculus arvensis åkerranunkel 3                                     

Ranunculus ficaria  svalört      3 x                               

Ranunculus repens revsmörblomma 3    x x     x            x   3          

Ranunculus sp. smörblommor sp. 1 x   3 x x 3 x 1 2   2        1 3 2 1 2 x   x 

Rheum rhabarbarum rabarber       3                               

Rhinanthus minor ängsskallra                                 x x   

Rubus saxatilis stenbär    2 x                       x   3 2     

Rumex acetosa ängssyra    2             x 2         1   3 2 x x 

Rumex acetosella bergsyra      3             x 2 3                

Rumex crispus krusskräppa 3    3 x     x            3 3 x   x 3     

Rumex longifolius gårdsskräppa 2    3 x     x  x  2      2 3 2   3       

Rumex obtusifolius tomtskräppa                          3             



 

 

 

 

Rumex sp. skräppa sp.    3     3    x   x           x          

Sagina procumbens krypnarv   x                                    

Sagina sp. smalnarv sp.                                       

Sagittaria sagittifolia pilblad                                       

Saponaria officinalis såpnejlika                   x  1                

Saxifraga granulata mandelblomma                              2        

Scrophularia nodosa flenört    3 3                    3   3          

Sedum acre gul fetknopp                      3       2        

Sedum telephium kärleksört    2 2                                 

Senecio jacobaea stånds                              3        

Senecio viscosus  klibbkorsört       x    x                 x          

Senecio vulgaris korsört   x         x         x                  

Silene dioica rödblära             2                         

Silene nutans backglim                              2      x 

Silene vulgaris smällglim                     3                  

Smyosoton aquaticum sprödarv 3                                     

Solanum dulcamara besksöta 3        3                            

Solidago canadensis kanadesiskt gullris      x x  3 x                           

Solidago virgaurea gullris      x    3       x              x 3 x x 

Sonchus arvensis åkermolke       x    x x    x        x             

Sonchus asper svinmolke            x                           

Sonchus oleraceus kålmolke       x  2  x    x           x          

Sonchus sp. molke sp.      3 x             x                  

Stachys palustris  knölsyska 3                                     

Stachys sylvatica stinksyska                             3    3   x 

Stellaia graminea grässtjärnblomma 2  2 x x          x 2  2 2 3   3 x 3 2     

Stellaria media våtarv 3 x    x  2               x   x    x     

Stellaria palustris kärrstjärnblomma 3                                     

Stellaria sp. stjärnblomma sp.    x x                                 

Succisa pratensis  ängsvädd      3      x                       x   

Symphytum officinale  vallört                          3             

Tanacetum vulgare renfana      2 x x   x   3 x 3 1 2 2   1      3       

Taraxacum sect. Erythrosperma sandmaskrosor   x                                    



 

 

 

 

Taraxacum sp. maskros sp. 1 1 1 1 x 1 2 x 1 1 x 1 1 1   1 1 x 2 x 1 2     

Thlaspi arvense penningört 2  3 x x    x 3       x     3   3   3       

Thlaspi caerulescens backskärvfrö   x   x 2     2               3 2        

Tragopogon pratensis ängshaverrot    1 x 2          3 3 3        3 x 3 2 x x 

Trifolium alexandrinum alexandrinerklöver       3                               

Trifolium arvense harklöver    3 x 2  2 x       2 x 2 x     x        

Trifolium aureum gullklöver            x         x                  

Trifolium hybridum alsikeklöver 2  3 x 2  2 x 3     2 x     x       x     

Trifolium medium skogsklöver    2 3    2 x   1   x   2   2 3   2 x 2 2 x   

Trifolium montanum backklöver             3                3        

Trifolium pratense rödklöver 1 x 2 1 x x 2 x 1 2 x 2 2 1     x x  x 2       

Trifolium repens vitklöver 1 1 2 1 x 1 2 x 1 1 x 1 1 x   1 2 1 1 x 1 1     

Tripleurospermum perforatum  baldersbrå 1 3   x x  3 x x     2 3     x   x   3       

Tussilago farfara tussilago      1 x  2 x 2                         

Urtica diocia brännässla 1 2   2 x  x  2 1 x x 2      1 2 1   1 1     

Vaccinium myrtillus blåbär    1    x                              

Vaccinium vitis-idaea  lingon    x                                  

Valeriana sp. vänderot sp.          3                            

Verbascum nigrum mörkt kungsljus      x                3   x             

Verbascum thapsus kungsljus      x                                 

Veronica chamaedrys teveronika         x x  1    x        3      2 1     

Veronica officinalis ärenpris   x 3             3                     

Veronica serpyllifola majveronika   3 2             x                     

Vicia cracca kråkvicker    2 2 x  2 x x 2      2 2   3   3 x 2 2   x 

Vicia dumetorum buskvicker    x 2      x 2                         

Vicia hirsuta  duvvicker      2    1 x       x 2                  

Vicia sativa fodervicker      3                                 

Vicia sepium häckvicker    2 2 x x x x 1 2   2    2      3 x 2 2     

Vicia sp. vicker sp.         x                              

Vicia sylvatica skogsvicker                                3       

Vicia tetrasperma sparvvicker      x x  x x       1 x                  

Vicia villosa luddvicker          3                            

Viola arvensis åkerviol 3     x                               



 

 

 

 

Viola canina ängsviol    2                                  

Viola hirta buskviol    2    x                     x  x     

Viola reichenbachiana lundviol    2 2   x          2         3 x  2 x x 

Viola riviniana skogsviol    2 x                        x        

Viola sp. viol sp.      x            2    x      3   3       

Viola tricolor styvmorsviol                     x                  

                                        

                                        

 



 

 

 

 

Bilaga: 3 Inventeringsprotokoll  
Inventeringsprotokoll för ”Livslinjen”, Upplands Väsby 2015. 

 

1. Identifikation 

Delområdes nr ________________________ Datum ___________ 

 

2. Översiktlig bedömning 

□ Intressant  □ Ointressant pga   □ barrträdsplantering 

□ Intressant efter            □ långt gången igenväxning  

    vårdinsats             □ intensiv kvävegödsling 

             □ fel slags hävd  

             □____________________ 

             □____________________ 

3. Beskrivning 

 Visuell observation ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

3.1 Ingrepp/ påverkan 

Gödsling: □ liten □ svag □ tydlig □stor 

 

Plantering: □ barr, höjd:        □ ädellöv, höjd:   □ annat löv, höjd: 

 

Övrigt   

______________________________________________________________________ 

  

3.2 Markförhållanden 

Fuktighetsförhållanden: □ torr □ frisk □ fuktig □ våt 

 

□ öppet dike        □ vattendrag      □ mindre vattensamling       □ ____________ 

 

Övrigt 

______________________________________________________________________ 

 

3.3 Vegetation och flora 

Trädskikt (T) __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Buskskikt, sly (B) ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Täckningsgrad T o B: □ 0-25% □ >25-50% □ >50-75% □ >75-100% 

 

Typiska arter ___________________________________________________________ 

___________________________________________Övrig flora se inventeringslistor 

 

Hävdindikatorer _________________________________________________________ 

Kvävegödselindikatorer ___________________________________________________ 

Rödlistade arter _________________________________________________________ 

Övrigt _________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Kulturhistoriska förhållanden och övrigt av intresse 

 

□ öppna diken □ dammar etc □ meandrande vatten 

□ alléer  □ mulm  □ hålträd 

□ hamlade träd □ träd >3m i omkrets □ död ved 

□ kulturved  □ trägärdsgårdar □ sandblottor  

□ störd mark  □ grusvägar  □ torra väggrenar  

□ stenmurar  □ solexponerade stenmurar□ exponerade klippor  

□ smååkrar  □ öar i åkermark    □ odlingsrösen 

 

Övrigt 

_____________________________________________________________________ 

T.ex. fornlämningar, gårdsmiljö, husgrunder 

 

3.5 Nuvarande hävd 

 

Intervall: □ veckovis  □ månadsvis □ säsong □ slåtter □ ? 

Redskap: □ klippare □ slaghacka □ trimmer □ slåtter □ ? 

Övrigt 

_____________________________________________________________________ 

 

3.6 Övriga uppgifter 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

4. Bedömning av bevarandevärden 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

  



 

 

 

 

Bilaga: 4 Delområdesbeskrivning 
 

Inom varje områdesdel kommer det finnas en sammanfattande beskrivning av området, 

dess karaktär, småbiotoper som observerats, vilka delar som inventerats samt 

dominerande karaktärsväxter och ovanligheter samt dess klassificering. Varje område är 

numrerat och översiktskartor finns i Bilaga 1. Artlista för de olika lokalerna finns i 

Bilaga 2. Generellt kan delområdena delas upp i söder respektive norr om stadskärnan. 

Ju längre bort ett område befinner sig från stadskärnan desto mindre är kvävepåverkan 

och andra urbana inslag. 

 

Delområde 10, 20, samt 22 b och c skiljer sig från de övriga områdena då stråket inte 

går igenom dessa områden men vägen ligger i direkt anslutning. Dessa har inventerats 

på grund av kvalitéer som historisk och/eller hävdade miljöer. 

 

 

Område 1, Edsån till Antuna herrgård 

Delområdet är 500m långt. Det är en rak grusväg, framkomlig för motorburen trafik, 

med svag sydsluttning som börjar i söder vid en meandrande å och slutar vid Antunas 

gårdsbyggnader. Inventerade områden har sträckt sig cirka 1-2m från vägkanten. 

Fuktighetsförhållanden har gått från frisk- fuktig till vått då öppna diken, vattendrag och 

mindre vattensamlingar finns. Grävarbeten pågår på liten del. Första hälften har bete 

(får) på västra sidan och en fuktäng på den östra. Sista hälften av vägen går emellan 

intensivt brukade åkrar (ärt) med en enradig allé på västra sidan och ett öppet dike 

mellan väg och åker på östra sidan. Allén består av större lönnar samt yngre, 

nyplanterade lindar här och var. Generellt sett bedöms täckningsgrad ligga på 0-25%. 

Endast en krusbärsplanta noteras i buskskiktet.   

 

Inventerade marker invid vägen bedöms slagna vecko- till månadsvis. Det slagna 

materialet samlas upp på vissa ställen och ligger kvar på andra. I stort sett klipps det 

hela vägen ut till diket, staketet eller åkerkanten. 

 

66 olika taxa är funnet. Karaktäristiska växter för området är: maskros (Taraxacum sp.), 

balderbrå (Tripleurospermum perforatum), gårdsgroblad (Plantago major), hundkex 

(Anthriscus syllvestris), nejlikrot (Geum urbanum), revfingerört (Potentilla reptans), 

ryssgubbe (Bunias orientalis), rödklöver (Trifolium pratense), vitklöver (Trifolium 

repens), röllika (Achillea millefolium), stormåra (Galium album), vitplister (Lamium 

album) samt åkertistel (Cirsium arvense). Utöver dessa kan nämnas ett fåtal individer av  

ettårig vallmo (Papaver sp.), ögontröst (Euphrasia sp.), sprödarv (Myosoton aquaticum) 

samt åkerranunkel (Ranunculus arvensis) noteras. Den sistnämnda nämns i Upplands 

flora (Jonsell & Aronsson, 2010) som försvunnen från landskapet. 

 

Klass: B, intressant efter mindre vårdinsatser som gynnar en annan typ av flora. 

Skiftande fuktförhållande, äldre allé samt gårdens långa historia bidrar. 

 

 

Område 2, Antuna herrgård 

Delområdet är 350 meter långt och utgörs av en gårdsmiljö med stora äldre 

ladugårdsbyggnader, bostadshus med trädgårdar, lind- och lönnallé (täckningsgrad på 0-

25%) i blandad ålder men några äldre (>3m omkrets), klippt blandhäck och välansade 

gräsmattor där en grusväg för bilar korsar gården. Noteras kan även att kring 



 

 

 

 

gårdsbyggnaderna (stall med hästar) är det även grus. I trädgårdarna står ett större antal 

äldre fruktträd (äpple och päron). En bit går längs samma åker som område 1 (ärt). 

Fuktighetsförhållanden bedöms gå från torrt vid vägrenar till frisk i skuggan. Vägen 

ligger skyddad. Markerna vid sidan av vägen bedöms klippas veckovis, ev. med 

uppsamlare. Gödslingspåverkan är stor. 

 

36 taxa är funnet. Karaktäristiska arter i området är: vitklöver (Trifolium repens), 

maskros (Taraxacum sp.) och hundkex (Anthriscus sylvestris). Utöver detta påträffas 

lågväxta arter i den torra grusmiljön såsom mjuknäva (Geranium molle) och knytling 

(Herniaria glabra). 

  

Klass: B, intressant efter mindre vårdinsatser. Mindre intressant pga fel slags hävd men 

den äldre gårdsmiljön runt om bidrar positivt. 

 

 

Område 3a och b, Antuna gårds torrslänt vid fornlämningar 

Delområde 3a är 270m långt. Bilgrusvägen fortsätter upp och rundar en kulle som 

huserar fornlämningar. På östra sidan av vägen finns en torrslänt (område 3a) med 

sandblottor samt berg i dagen. Vägen svänger så slänten går från att vara sydvästlig till 

nordvästlig. Det ligger relativt varmt och vindskyddat. Tidigt på säsongen kunde det 

konstaterats att sly har röjts, hackats upp och lämnats kvar. Slyet har sedan under 

säsongen vuxit upp och har åter täckt stora delar som i början var mer solexponerade 

ytor. Täckningsgrad bedöms trots detta ligga på 25-50%. Död ved är noterat. 

Kvävepåverkan bedöms som liten. 

 

Örtskiktet är rikt och varierat med ingen tydlig dominans av någon art. Totalt 

nedtecknas 70 taxa.  Karakteristiska arter är: smultron (Fragaria spp.), tjärblomster 

(Lychnis viscaria), kärleksört (Sedum telephium), liljekonvalj (Convallaria majalis), 

gullviva (Primula veris), sandnarv (Arenaria aerpyllifolia), blåbär (Vaccinium 

myrtillus), ängshaverrot (Tragopogon pratensis) och stormåra (Galium album). 

 

På västra sidan av vägen (område 3b) är det än några meter hög slänt ner mot intensivt 

brukad åker. Den närmsta metern emot vägen slås månadsvis, den närmare åkern mer 

sällan. Denna sida är mycket frodig, högvuxen samt gräsdominerad och kvävepåverkan 

bedöms som stor. Brännässla och ryssgubbe är två arter som etablerat sig här men inte 

på östra sidan. Täckningsgrad av träd och buskar är 0-25%. I södra delen av denna slänt 

står äldre träbyggnader invid fornlämningen, denna del används som rasthage åt hästar. 

 

Totalt nedtecknas 23 taxa.  Karaktäristiska arter är hundkex (Anthriscus sylvestris), 

maskros (Taraxacum sp.), ryssgubbe (Bunias orientalis) och brännässla (Urtica dioica). 

 

Klass: område a klassas som A, torr och skyddad slänt med stor variation i örtskiket. 

Område b klassas som C, samma skyddade slänt men med stor påverkan från åker samt 

återkommande slagning med slagghacka under säsong. 

 

 

Område 4, väg vid banvall fram till Älvsundavägen 

Delområdet är ungefär 800m långt. Grusvägen fortsätter med intensivt brukad åker på 

västra sidan och banvall på östra. Åkern böljar ner mot Edssjön som ligger ungefär 500 

meter längre bort. Åkermarken går i stort sett hela vägen fram till vägen och den smala 



 

 

 

 

vägrenen är välputsad. Växtligheten här är därför begränsad och gräsdominerad. Ingen 

noggrannare inventering har därför gjorts av västra sidan vägen förutom på den sträcka 

som vetter mot en slags större åkerholme med skog. Denna skogsdunge medför att 

området på mitten av delsträckan är skuggigare än övriga delar. Utmed östra sidan finns 

ett öppet dike och slänt innan staket och banvall. Stora delar är bevuxen med buskar och 

lägre träd. Täckningsgraden bedöms vara 25-50%. Vissa delar av banvallen är uppbyggd 

med stenmurar och/eller grus som på vissa ställen är blottad. I norra delen finns en 

mindre dunge med större aspar och ek som börjat växa igen med sly. Sedan svänger 

vägen åt väster. En högre sluttning upp mot Älvsundavägen med torrt och soligt syd- 

sydväst läge. Marken nedanför slänten är också torr men klipps ofta medan slänten inte 

slagits under inventeringsperioden. Övrig sträcka har en meter intill vägen slagits ofta 

men andra sidan och närmast diket har inte  slagits under inventeringsperioden. Vägen 

tycks ha saltats under säsongen. 

 

100 taxa är funnet. Som karaktäristiska växter kan nämnas: rödklöver (Trifolium 

pratense), röllika (Achillea millefolium), maskros (Taraxacum sp.), nejlikrot (Geum 

urbanum), revfingerört (Potentilla reptans), älggräs (Filipendula ulmaria), smultron 

(Fragaria sp.), vitplister (Lamium album), blåeld (Echium vulgare) och tussilago 

(Tussilago farfara). I övrigt kan nämnas: olika violer (Viola spp.), färgkulla (Anthemis 

tinctoria), strimsporre (Linaria repens), gullviva (Primula veris), natt och dag 

(Melampyrum nemorosum) och nässelklocka (Campanula trachelium). 

 

Klass: B, då sträckan är relativt artrik och varierad med torra sandiga partier men med 

bitvis stora slyuppslag och igenväxning. 

 

Område 5a- c, från Älvsundavägen till stadskärnan 

Delområde 5 blir alltmer urbant ju närmare centrum man kommer och är uppdelad i a-c 

där delområde a ligger längst söder ut.  Det är fortfarande en grusväg men nu enbart till 

för gång- och cykeltrafik. Vägen går i syd-nordlig riktning. En stark kvävepåverkan är 

att konstatera. På en meter av vardera sidan om vägen är det klippt med täta mellanrum 

men utanför detta mera sällan. Markerna är till stor del friska till fuktiga. Torrare 

ruderata inslag finns i område 5a och c. 

 

Vid 5a möter vägen upp mot Väsbyån som den sedan följer tätt hela vägen i  hela 

delområdet. 5a är ungefär  470 meter långt och har i början en åker på öster sida och ån 

på väster tills man passerar genom torrare grusig ruderatmark invid en äldre uppvuxen 

villaträdgård med ett nedbrunnet hus på tomten. Här står även ett par större döda träd. I 

en tunnel tar man sig tillsammans med ån under järnvägsspåret. Ån porlar här på västra 

sidan. Högt gräs och välklippt gräsmatta samt ett kolonilottsområde finns på den östra.  

Område 5a slutar då man tar sig över ån på en träbro. 

 

Delområde 5b har Väsbyån på sin östra sida hela vägen. På andra sidan ån är ett 

industriområde. Å-kanten kantas av vass samt högre planterade lövträd exempelvis 

hästkastanj och silverpil. På västra sidan är en remsa med gräsmark som är mellan 30-

70 meter bred och 800 meter lång som bryts av med ett par tvärgående öppna diken.. 

Den slås regelbundet med slaghacka hela säsongen. På andra sidan slutar den med staket 

och banvall. En dagvattenhantering från industriområdet formad som en blomma finns i 

denna yta. Längs med stråket står ett antal konstverk. Ett av dessa är en landart formad 

som en  liggande kvinna övervuxen med gräs. Tanken är att hennes ansikte ska vara en 

sandblotta och därmed potentiellt hem för sandlevande solitära bin. Denna skulptur är 



 

 

 

 

synlig från tåget. I dagsläget är den dock övervuxen och otydlig. Område 5b slutar med 

en lundmiljö med stora ekar och stark kvävepåverkan på örtskiktet. Här påträffas större 

delen av områdets trädgårdsrymlingar, exempelvis rabarber, borstnejlika och akleja. 

 

Vägen går återigen över en träbro så längs med 5c rinner Väsbyån på väster sida igen, 

fortfarande mycket nära. Denna sträcka är knappt 800 meter lång. Åkanten kantas av 

flertalet olika planterade lövträd och buskar såsom rönnspirea och kaukasisk vingnöt. På 

östra sidan vägen är en smal stripa och därefter börjar industriområde och parkering. 

Gräsytor slås ofta men närmast ån lämnas det orört. Kvävepåverkan är stor men vissa 

ruderata marker är grusiga och kargare. 

 

102 taxa har påträffats under inventeringen. Karaktäristiska arter för de tre områdena är: 

maskros (Taraxacum sp.), olika klöver (Trifolium spp.), ryssgubbe (Bunias orientalis), 

stormåra (Galium album), vitplister (Lamium album), nejlikrot (Geum urbanum) och 

vass (Phragmites australis). 

 

Klass: C, olämplig hävd och stor kvävepåverkan. Saknar i stort både natur- och 

historiska värden. Dock rör sig mycket folk i området vid inventeringstillfällena. 

 

 

Område 6, Pendeltågsstationsområdet 

Stadsbild med 200 meter av vägnät, kommunikationsmedel, stor genomströmning av 

människor, hårdgjorda ytor, asfalt och fåtalet planteringar med träd, buskar, perenner 

och ettåriga växter. Ingen inventering av växter har företagits. Väsbyån som följt vägen 

sen område 5a rinner igenom stadskärnan. 

 

Klass: C, urbanmiljö som idag är mindre intressant ur natur- eller kulturhistoriska 

perspektiv. 

 

 

Område 7, västra sidan pendeltågsstationen och dess parkering 

Delområdet ligger i direkta närheten av pendeltågsstationen, dess parkering och vägar. 

Området ska byggas om inom snar framtid. Sträckan är knappt 400 meter långt och 

området sluttar åt öster. Vägen är asfalterad och kantas överlag av välklippta gräsmattor 

med små inslag av prydnadsträd och buskar. En äldre ek står fritt vid ingången av 

stationen. En mindre slänt med skogskaraktär finns i norra delen där exempelvis blåbär, 

någon viol samt träjon noteras. Här har sly (mestadels slån) röjts innan inventeringen 

startade som snabbt växer upp under säsongen. På östra sidan gångvägen går en bilväg. 

Slänten ner mot den är torr och här kan noteras bland annat viol och gullviva. 

 

39 taxa noteras. Karaktäristiska arter för detta område är: maskros (Taraxacum sp.), 

stormåra (Galium album), röllika (Achillea millefolium), daggkåpa (Alchemilla sp.) och 

vitklöver (Trifolium repens). 

 

Klass: C, urban miljö som idag är mindre intressant ur natur- eller kulturhistoriska 

perspektiv. 

 

 

Område 8, från väg vid pendeltågstationsområde till banvall 

Delområdet är ungefär 320 meter långt och börjar som en trottoar på vänstra sidan av 



 

 

 

 

bilvägen med klippt gräsmatta och damm på västra sidan. Den svänger dock av efter ett 

tiotal meter in på en grusväg utan biltrafik. På östra sidan om vägen finns en västligt 

vänd, grusig slänt med inslag av buskar såsom olika rosor, bukettapel och sälg. 

Täckningsgrad bedöms vara 0-25%. Dock är gödslingseffekten tydlig och det växer 

frodigt. Vissa delar av området slås upprepade gånger under inventeringsperioden. De 

avslagna växtresterna får ligga kvar. På andra sidan vägen är det en kort vägkant innan 

fuktigare områden med mindre våtmark och dammsystem där Väsbyån åter rinner 

vidare. Således finns här, inom ett begränsat område, ett vitt spann av markförhållanden. 

 

72 taxa har påträffats. Karaktäristiska arter är: maskros (Taraxacum sp.), stormåra 

(Galium album), blåeld (Echium vulgare), kärrtistel (Cirsium palustre), fackelblomster 

(Lythrum salicaria), gårdsgroblad (Plantago major) och duvvicker (Vicia hirsuta). 

Nämnas kan även att backnejlika (Dianthus deltoides) samt sommarfibbla (Leontodon 

hispidus) observerades. 

 

Klass: B, skyddad sluttning med närhet till meandrande vatten på kort yta. 

 

 

Område 9, raksträcka parallellt med banvall 

Delområdet är en 280 meter lång raksträcka med torr, grusig slänt upp mot brunmålat 

träplank innan banvallen på östra sidan av vägen. På västra sidan är en kort, välslagen 

vägren, grunt öppet dike innan stor intensivt brukad åker startar (vete). På andra sidan 

åkern ses ett nyare bostadsområde. Denna sida av vägen har inte inventerats 

noggrannare utan fokus ligger på östra sidan. Växtligheten är varierad och ingen art 

dominerar. Grus- och sandblottor finns lite varstans. Mellan grus väg och torrslänt finns 

ett friskare parti. Tall och björk är framträdande växtslag i ett annat ganska glest busk- 

och trädskikt, täckningsgrad bedöms vara 0-25%. 

 

74 taxa har noterats längs med stråket. Karaktäristiska arter är: rödklöver (Trifolium 

pratense), blåeld (Echium vulgare), stormåra (Galium album), ryssgubbe (Bunias 

orientalis), gulmåra (Galium verum) och olika fibblor (Hieracium spp., Pilosella spp.) 

men ingen art dominerar.  I mindre antal påträffas också småborre (Agrimonia 

eupatoria), rödklint (Centaurea jacea), ögontröst(Euphrasia sp.), åkervädd (Knautia 

arvensis), ängsvädd (Succisa pratensis), prästkrage (Leucanthemum vulgare), backvial 

(Lathyrus sylvestris), gatkamomill (Matricaria matricarioides), svartkämpar (Plantago 

lanceolata) och fem olika vickrar (Vicia spp.). 

 

Klass: A/B,  många olika arter som inte är vanliga i övriga områden. Torr och skyddad 

slänt med öppna ytor och kort avstånd till vatten. 

 

 

Område 10, barockparken vid Stora Wäsby slott 

Delområdet är i anknytning till stråket men vägen korsar inte området. Dock är det en 

kulturhistoriskt spännande parkanläggning tillhörande Stora Wäsbys slott. Denna 

barockpark anlades på 1600-talet och en restaurering har börjat. Idag består den av 

knappt 2,5 hektar frisk äng med symmetriska rader med gamla hamlade samt 

nyplanterade lindar runt tre spegeldammar. Ambitionen är att slåttra huvudaxeln på 

traditionsenligt vis vilket har blivit gjort under säsongen. De andra kvarteren slås 

tidigare med slaghacka. Det går en grusväg runt och igenom parken. Växtligheten är 

frodig och påverkan av kväve är påtaglig. 



 

 

 

 

 

77 taxa noteras i området. Karaktäristiska arter är: vitklöver (Trifolium repens), 

rödklöver (Trifolium pratense), röllika (Achillea millefolium), hundkex (Anthriscus 

sylvestris), stormåra (Galium album), åkertistel (Cirsium arvense), smultron (Fragaria 

sp.), skogsnäva (Geranium sylvaticum), smörblomma (Ranunculs sp.), maskros 

(Taraxacum sp.), häckvicker (Vidia sepium) och teveronika (Veronica chamaedrys). 

Även krollilja (Lilium martagon), stor blåklocka (Campanula persicifolia), 

humleblomster (Geum rivale), rödblära (Silene dioica) och backklöver (Trifolium 

montanum) observerades men i mindre antal. 

 

Klass: A, hävdat område med stora natur- och kulturhistoriska värden. 

 

 

Område 11, mellan barockparken och Stora Wäsbys gårdsbild 

Här går vägen österut i en uppförsbacke med tät skugga delvis av stora granar längsmed 

södra sidan. Sträckan är drygt 510 meter lång. Täckningsgrad beräknas vara 75-100%.  

Hästhagar finns på norra sidan med karaktäristiska vita trästaket. Området är starkt 

kvävegynnat vilket syns tydligt på dominansen av kvävegynnade arter. 

 

34 taxa noteras. Karaktäristiska arter är: kirskål (Aegopodium podagraria), snårvinda 

(Calystegia sepium), älggräs (Filipendula ulmaria), nejlikrot (Geum urbanum), maskros 

(Taraxacum sp.), brännässla (Urtica dioica), vitklöver (Trifolium repens) och rödklöver 

(Trifolium pratense). 

 

Klass: C, långt gången igenväxning med stor kvävepåverkan 

 

 

Område 12, kring Stora Wäsbys gårdsbyggnader 

Här går stråket vidare norrut mellan stallbyggnaden och herrgårdsbyggnaderna på Stora 

Wäsby på en grusväg med hästhagar på högra sidan. Sträckan är knappt 350 meter lång. 

Området närmast vägen klipps ofta. Alléer med lönn, lind och ask med torr vägkant. 

Stora områden är mycket kvävepåverkade med dominans av brännässlor. På slutet 

börjar en äldre stenmur som fortsätter in i nästa delområde. Detta stråk är 

kulturhistoriskt intressant med vackra herrgårdsbyggnader som fond, gamla alléer och 

hästhagar.   

 

21 taxa noteras. Karaktäristiska växter: brännässla (Urtica dioica), maskros (Taraxacum 

sp.), tusensköna (Bellis perennis), röllika (Achillea millefolium), gråbo (Artemisia 

vulgaris), vitklöver (Trifolium repens). Även gulmåra (Galium verum) och liten 

blåklocka (Campanula rotundifolia) noteras men i mindre antal. Vägen är idag stängd 

för förbipasserande, så en noggrannare inventering har inte kunnat genomföras. 

 

Klass: B, mindre intressant pga fel slags hävd men den äldre gårdsmiljön runt om bidrar 

positivt. 

 

 

Område 13, infartsallé till Stora Wäsby, bägge sidor av E4an 

Äldre allé med grusväg på cirka 800 meter som sträcker sig i sydvästlig till nordöstlig 

riktning. Det är en av infarterna till Stora Wäsby slott. Mitt på sträckan går vägen under 

E4an i en tunnel, där är det branta torrare kanter. Bägge sidor av vägen har inventerats 



 

 

 

 

ett par meter ut. Framförallt har lind och lönn träd använts i allén. Viss nyplantering har 

föregåtts men de flesta träd är äldre. De ser ut att ha blivit toppade ifjol på ca 10m höjd. 

I den sydvästliga änden är allén (20 första träden) tvåradig med lönn i den inre raden 

och lind i den yttre. Täckningsgrad bedöms vara totalt 50-70%. Klippta gräsmattor som 

avslutas med långa gamla stenmurar. Bakom dessa är det hästhagar. Närmare 

motorvägen finns ett skogsparti där även större ekar växer. Denna del är åt det torrare 

hållet för att sen bli friskare och där har kirskål brett ut sig. På andra sidan E4an är det 

äldre lindar som utgör allén. Dessa står i vägrenen och ett par meter ut börjar 

jordbruksmarken (stråsäd). Denna del av allén är därför mer öppen och solbelyst än 

tidigare del. Markerna slås upprepat under säsong, i de skogslika delarna slås det bara 

närmast vägen. Det avslagna får ligga kvar. 

 

61 taxa är funna. Karaktäristiska arter är: Hundkex (Anthriscus sylvestris), skogsnäva 

(Geranium sylvaticum), vitplister (Lamium album), gårdsgroblad (Plantago major), 

vitklöver (Trifolium repens), stormåra (Galium album), nejlikrot (Geum urbanum), viol 

sp. (Viola sp.), maskros (Taraxacum sp.), fyrkantig johannesört (Hypericum maculatum) 

och gullviva (Primula veris). Noteras kan även att stensöta (Polypodium vulgare), 

palsternacka (Pastinaca sativa), skogssallat (Mycelis muralis), humleblomster (Geum 

rivale) och storrams (Polygonatum multiflorum) observerades. 

 

Klass: B/A, fantastisk allé men mindre intressant pga fel slags hävd. 

 

 

Område 14, torrbacke intill väg 

I detta delområde svänger stråket norröver och delområde 14 är en kortare sträcka på 

ungefär 120 meter från Stora Wäsbys allé till gamla Stockholmsvägen. Bilväg och 

trottoar med låg torrslänt och artrikt skogsbryn i sydöstligt läge. Täckningsgrad 0-25%. 

Området ligger skyddat. På sydvästra sidan av bilvägen är det åkermark. I slänten finns 

spår av någon slags äldre asfaltsbeläggning alternativ att det använts som 

fyllnadsmaterial. Området närmast vägen slogs en gång under inventeringsperioden 

men slänten lämnades orörd. Mellan slänt och trottoar finns ett torrt dike. De sista 

metrarna mot Stockholmsvägen är starkt kvävepåverkad och örtvegetationen frodigare 

med inslag av invasiva arter. Här saknas även busk- och trädskikt. 

 

41 taxa är funna. Karaktäristiska arter är: renfana (Tanacetum vulgare), röllika (Achillea 

millefoilum), vitklöver (Trifolium repens), stormåra (Galium album), gulmåra (Galium 

verum), olika fibblor (Hieracium spp., Leontodon sp., Pilosella spp.) och sparvvicker 

(Vicia tetrasperma). 

 

Klass: A, skyddad och torr miljö med solbelyst artrikt bryn. 

 

 

Område 15, torrslänt mot Stockholmsvägen 

Delområdet är ungefär 160m långt. Den relativt hårt trafikerade Stockholmsvägen har 

en trottoar och från den stiger en ås med en sandig slänt i sydvästläge innan man 

svänger in till Hammarby kyrkas område. Backen ligger skyddat och  tycks vara en 

varm miljö. Täckningsgrad av några träd bedöms vara 25-50%, där tall, rönn och björk 

är dominerande. Många av dessa individer är inte särskilt gamla. Sand- och grusblottor 

finns längs hela sträckan. Den närmsta metern intill gångvägen slås upprepade gånger 

under säsongen. Tämligen många arter observeras på denna korta yta och ingen 



 

 

 

 

dominerar över den andra. 

 

52 taxa har noterats under inventeringarna. Karaktäristiska arter är: olika fibblor 

(Hieracium spp., Leontodon sp., Pilosella spp.), renfana (Tanacetum vulgare), rödklöver 

(Trifolium pratnese), maskros (Taraxacum sp.), revfingerört (Potentilla reptans), 

smultron (Fragaria sp.), stormåra (Galium album), gulmåra (Galium verum) och blåeld 

(Echium vulgare). Även gullklöver (Trifolium aureum), smällglim (Silene vulgaris), vild 

morot (Daucus carota) och ängsklocka (Campanula patula) observerades i mindre 

antal. 

 

Klass: A, torrt och skyddat läge med stor artdiversitet på kort sträcka. 

 

 

Område 16 a och b, Hammarby kyrka 

Delområdet är 250 meter långt. Från område 15 svänger man av till Hammarby kyrkas 

parkering. Torrslänten fortsätter här men i ett sydöstligt läge och tyckas vara mer frodigt 

och med inslag av kulturväxter (se Bilaga 2: nr 16 a). Parkeringen är under ombyggnad 

och grävarbeten är igång. Vid kyrkan är det välklippta gräsmattor. Där finns syréner, 

rhododendron, äldre lindar med över 3 m omkrets och vissa är hamlade. En stenmur 

omgärdar kyrkogården. Efter kyrkan och vidare norrut ner mot sjön Tysingen är det 

tydligt kvävepåverkat och frodigt med dominans av ryssgubbe, vitplister, stormåra och 

maskros (se Bilaga 2: 16 b). 

 

Totalt noteras 47 taxa. Karaktäristiska arter är: röllika (Achillea millefolium), stormåra 

(Galium album), blåeld (Echium vulgare), såpnejlika (Saponaria officinalis). Noteras 

kan även gul fetknopp (Sedum acre), mörkt kungsljus (Verbascum nigrum), 

fingerborgsblomma (Digitalis purpurea) och liten blåklocka (Campanula rotundifolia). 

 

Klass: B, äldre kulturmiljö men med mestadels kvävegynnade och gräsdominerade ytor. 

 

 

Område 17, skogsdunge vid sjön 

Denna sträcka består av en 950 m grusad cykelväg. Inventeringen har utgått från det 

man kan se från vägen. Lummigt område med stort antal arter buskar och träd med 

gläntor här och var.  Bland annat kan nämnas stora exemplar av klibbal. Igenväxningen 

är långt gången och täckningsgrad bedöms ligga på 50-75%. Längs vägen finns även 

faunadepåer och annan död ved. Området är friskt till fuktigt och närheten till sjön 

Tysingen är påtaglig. Det finns öppna diken och mindre vattensamlingar. I strandkanten 

nära  Hammarby kyrka rinner en grundvattenkälla ur åsen som har varit historiskt 

betydelsefull. Idag finns där en dopfunt och bänkar. Hela denna sträcka är även en del 

av en pilgrimsled vid namn Ingegerdsleden. Området har tydliga tecken av 

kvävegödsling och stora områden är dominerat av exempelvis kirskål. På våren är 

närvaron av fåglar markant. 

 

66 taxa påträffas. Karaktäristiska arter är: kirskål (Aegopodium podagraria), vitplister 

(Lamium album), renfana (Tanacetum vulgare), maskros (tarxacum sp.). Observerats 

har även skuggnäva (Geranium pyrenaicum), ögontröst (Euphrasia sp.) och prästkrage 

(Leucanthemum vulgare). 

 

Klass: C, igenvuxet och kvävegynnat. 



 

 

 

 

 

 

Område 18, öppen yta mellan de två dungarna vid sjön 

Delområdet är ungefär 70 meter långt och går först över en grusad mindre 

parkeringsplats för att sedan fortsätta in på en smalare stig norrut. På östra sida växer 

hög vass i brynet till sjön. Även på  västra sidan är det friskt till fuktigt med vass och 

gräsdominans men några andra arter har lyckats etablera sig. Ser ut som att det kan ha 

betats på västra sidan tidigare. Inga träd och en buske (Rosa sp) noteras. 

 

25 olika taxa observeras. Karaktäristiska arter är: Vass (Phragmites australis), röllika 

(Achillea millefolium), trampört (Polygonum aviculare), kirskål (Aegopodium 

podagraria), vitklöver (Trifolium repens). 

 

Klass: C, igenvuxet med stor vass dominans. 

 

 

Område 19, stigen i igenväxande mark 

Delområdet är ungefär 400m långt.  Detta är en bred skogsstig där man kan ana att det 

tidigare varit öppet men som på senare år har vuxit igen. Markförhållandena är till större 

grad frisk och det växer frodigt. Bägge sidorna har inventerats av det man kan se från 

vägen. Vissa gläntor finns här och var. Täckningsgraden bedöms vara 25-50%. 

Mestadelen av busk- och trädskikt är lövfällande arter. Från denna stig kan man lätt göra 

avstickare till en badstrand i Tysingen eller en icke cykelbar stig uppe på grusåsen som 

går mellan stråket och sjön samt till slåtterhagen (delområde 20). Ingen av sträckans 

delar slogs under inventeringsperioden. Nära den norra delen har ett grävarbete skett 

tidigare på säsongen och mycket barmark samt rester av grushögar fanns kvar på 

platsen. 

 

Totalt har 62 taxa nedtecknats. Karaktäristiska arter är: kirskål (Aegopodium 

podagraria), åkertistel (Cirsium arvense), skogsnäva (Geranium sylvaticum), ängssyra 

(Rumex acetosa), vitklöver (Trifolium repens), nejlikrot (Geum urbanum), trampört 

(Polygonum sviculare) och gårdsgroblad (Plantago major). I övrigt kan nämnas att 

flenört (Scrophularia nodos), stinksyska (Stachys sylvatica), åkerkål (Brassica rapa), 

humleblomster (Geum rivale), gulmåra (Galium verum) och jordrök (Fumaria 

officinalis) har observerats i litet antal. 

 

Klass: B, för svag hävd leder till att området håller på att växa igen. 

 

 

Område 20, Calmare hage 

Stråket går vid sidan av denna ängs nordöstra kant och får därför vara med. Detta är en 

0,7ha stor slåtteräng som de senaste 30 åren har slagits av Svensk Naturskyddsförenings 

lokalsektion i Upplands Väsby men nu har kommunen tagit över skötseln. Det har 

slagits med lie och vissa år med efterbete med djur. I år slogs den i augusti med lie. 

Ängen är något kuperad och skiftar från torrbackar till friskare dalar. Några buskar och 

träd står där och täckningsgraden bedöms vara 0-25 %. Överlag är örtskiktet mycket 

blomrikt och diversifierat. Speciellt på de torrare delarna. Död ved i hög noteras. 

 

Detta område har tidigare inventerats i jordbruksverkets stora ängs- och 

betesmarksinventering 



 

 

 

 

(https://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/miljoochklimat/tuva.4.2b43ae8f11f6

479737780001120.html). Samma arter som då påträffades kunde konstateras även nu 

med undantag av rödkämpar.  

 

61 taxa noteras. Som karaktäristiska arter kan nämnas: backsippa (Pulsatilla vulgaris), 

backnejlika (Dianthus deltoides), brudbröd (Filipendula vulgaris), gulmåra (Galium 

verum), prästkrage (Leucabthemum vulgare), violer (Viola sp.), gul fetknopp (Sedum 

acre), tjärblomster (Lychnis viscaria) och gråfibbla (Pilosella officinarum). Kan även 

nämnas att solvända (Helianthemum nummularia), backklöver (Trifolium montana), 

backglim (Silene nutans), mandelblomma (Saxifraga granulata) och flertalet blåklockor 

(Campanula spp.) har observerats. 

 

Klass: A, välskött traditionell gräsmark. 

 

 

Område 21, väg mellan åkrar 

Stråket fortsätter och blir en bredare grusväg som är framkomlig med bil mellan åkrar 

och ängar i ungefär 600m. Delområdet börjar vid en färist vid en åkerholme och slutar 

vid en färist då man återigen beger sig in i ett lummigare parti. Där emellan är det öppet 

och utsatt. Diken finns på båda sidorna av vägen. I början finns en mindre åkerholme på 

vänstra sidan. Ungefär mitt på passerar vägen på högersidan en liten skogsdunge som 

ligger mitt i åkern och blir då lite skuggigare. Där ligger idag en större hög med stockar 

som bedöms funnits där ett tag. I dikena kan man även finna något död ved och större 

stubbar som fått vara kvar efter fjolårets röjning av sly. De sista 60 meterna norröver 

finns skog på vägens östra sida. Det är ett solbelyst fint bryn med stora ekar och aspar 

vid kanten. Täckningsgrad totalt bedöms vara 0-25%.  Den intensivt brukade (vete) 

åkermarken går idag tätt intill grusvägen, vägrenen är smal, frisk och tydligt 

kvävepåverkad. Naturvärdet bedöms därför som lågt. Dock är det en fin och bred 

cykelväg med stor himmel och böljande fält. 

 

 

63 taxa har påträffats. Karaktäristiska arter är: maskros (Taraxacum sp.), femfingerört 

(Potentilla argentea), revfingerört (Potentilla reptans), kirskål (Aegopodium 

podagraria), röllika (Achillea millefolium), vitklöver (Trifolium reptans), stormåra 

(Galium album). 

 

Klass: C/B, stor påverkan från intilliggande åkrar med mestadels triviala arter. 

 

 

Område 22a-c, tidigare öppen mark mot Sigtuna kommun 

Vid tidpunkt för inventeringarna var det ej klarlagt hur stråket skulle gå genom detta 

område och vidare in i Sigtuna kommun då väg i den delen saknades. Inventeringen har 

därför utförts på befintlig stig (a) mot Abborudden och avslutats vid vändplatsen. Två 

områden (b och c) som angränsar till denna stig har tagits med då de även inventerats i 

jordbruksverkets stora ängs- och betesmarksinventering 

(https://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/miljoochklimat/tuva.4.2b43ae8f11f6

479737780001120.html). 

 

Generellt kan sägas att detta område har stora likheter med delområde 19 med tydlig 

karaktär att det  upptill nyligen varit mer öppet men nu håller på att växa igen. 



 

 

 

 

Täckningsgraden bedöms vara 50-75% längs med stigen (a)  busk- och trädskikt är 

varierat och stora träd (omkrets >3m) finns. 

Område b och c är fortfarande öppnare med en täckningsgrad på 0-25%. 

 

Marken skiftar från torr till fuktig med största områdena friska. Område b och c är 0,4ha 

vardera med friska ängsförhållanden. I område b noteras vara slaget under senare del av 

säsongen medan bara en liten del av område c. Växtligheten i område b och c är frodigt 

men inte så högvuxet. Kvävepåverkan bedöms svag. I område b och c noteras många 

flygande dagfjärilar. I område c påträffades även en fasan och en snok. 

 

Totalt 73 taxa noteras med vissa skillnader mellan områdena. Vissa arter påträffas bara i 

område b och c (se Bilaga 2). Karaktäristiska arter för område a är: nejlikrot (Geum 

urbanum), skogsnäva (Geranium sylvaticum), teveronika (Veronica chamaedrys), 

kirskål (Aegopodium podagraria), daggkåpa (Alchemilla sp.), hundkex (Anthriscus 

sylvestris), åkertistel (Cirsium arvense), stormåra (Galium album), gulmåra (Galium 

verum) och revfingerört (Potentilla reptans). Noteras kan även av trolldruva (Actaea 

spicata), lungört (Pulmonaria obscura), storrams (Polygonatum multiflorum), 

örnbräken (Pteridium aquilinum) och ängsskallra (Rhianthus minor). I område b och c 

bör tilläggas att det observerades flertalet hävdberoende arter exempelvis: ormrot 

(Bistorta vivipara), olika blåklockor (Campanula spp.), brudbröd (Filipendula 

vulgaris), vitmåra (Galium boreale), bockrot (Pimpinella saxifraga), backglim (Silene 

nutans), ängsskallra (Rhianthus minor) och ängsvädd (Succisa pratensis). 

 

Klass: A/B, området hyser flertalet intressanta arter men är på god väg att växa igen. 

  



 

 

 

 

Bilaga 5: Möjliga arter i slåtterängar i Upplands Väsby kommun 

Vad som enligt litteratur har 

funnits: 
Vetenskapligt namn Svenskt namn 

Funnen 

under 

invent. 

Funnen 

i flertal 

Indikatorart 

för 

slåtteräng 

Nektar-/ 

pollen- 

resurs 

för 

fjärilar 

& 

vildbin 

Estetiskt 

tilltalande Rekommenderas 

Achillea millefolium röllika X X     

Achillea ptarmica nysört X     X 

Agremonia eupatoria småborre X X y  X X 

Ajuga pyramidalis blåsuga   y bi X X 

Alchemilla spp. daggkåpe- arter X X y  X  

Allium oleraceum backlök   y   X 

Allium vineale sandlök      X 

Anchusa arvensis fårtunga    bi, fjäril   

Anchusa officinalis oxtunga    fjäril X X 

Androsace septentrionalis grusviva   y   X 

Anemone nemorosa vitsippa X X     

Antennaria dioica kattfot   y   X 

Anthemis arvensis åkerkulla    bi X X 

Anthemis tinctoria färgkulla X   bi X X 

Anthriscus sylvestris hundkex X X     

Anthyllis vulneraria getväppling X X y bi, fjäril  X 

Arabis hirsuta lundtrav   y    

Arnica montana slåttergubbe   y  X X 

Artemisia campestris fältmalört   y    

Asperula tinctoria färgmåra       

Barbarea vulgaris sommargyllen X X  bi   

Berteroa incana sandvita       

Bistorta vivipara ormrot X  y fjäril  X 

Botrychium sp. låsbräknar   y   X 

Caltha palustris kabbleka   y  X X 

Campanula glomerata toppklocka    bi X X 

Campanula patula ängsklocka X  y bi X X 

Campanula persicifolia stor blåklocka X X y bi X X 

Campanula rotundifolia liten blåklocka X  y bi X X 

Capsella bursa-pastoris  lomme X X     

Cardamine pratensis ängsbräsma   y (fjäril) X X 

Cardaminopsis arenosa sandtrav X      

Carlina vulgaris spåtistel   y fjäril X X 

Carum carvi kummin X      

Centaurea cyanus blåklint    bi, fjäril X X 

Centaurea jacea rödklint X X  bi, fjäril X X 

Centaurea scabiosa väddklint   y bi, fjäril X X 

Cerastium spp. arv- arter X X y    

Cichorium intybus cikoria    bi, fjäril X X 

Cirsium helenoides brudborste   y bi, fjäril X X 

Cirsium palustre kärrtistel X   bi, fjäril   



 

 

 

 

Convalaria majalis liljekonvalj X X   X  

Corydalis intermedia smånunneört     X X 

Corydalis solida stor nunneört X    X X 

Crepis spp. fibblor- arter X  y bi  X 

Cuscuta epithymum ljungsnärja   y    

Dactylorhiza incarnata var. Incarnata ängsnycklar   y  X X 

Dactylorhiza maculata ssp. maculata jungfru Marie nycklar   y  X X 

Dactylorhiza sambucina Adam och Eva   y  X X 

Dactylorhiza viridis grönkulla       

Daucus carota morot X    X X 

Dianthus armeria knippnejlika       

Dianthus deltoides backnejlika X X y  X X 

Draba spp. draba arter       

Echium vulgare blåeld X X  bi, fjäril X  

Epilobium spp. dunörts- arter X X  bi   

Epipactis palustris kärrknipprot   y  X X 

Equisetum pratense ängsfräken X      

Erigeron acre gråbinka X      

Erodium cicutarium skatnäva       

Erophila verna nagelört       

Erysimum cheiranthoides åkerkårel    bi   

Euphrasia spp. ögontröst- arter X X y   X 

Filago arvensis ullört       

Filipendula vulgaris brudbröd X X y  X X 

Fragaria vesca smultron X X y bi   

Fragaria viridis backsmultron X X y bi   

Fritillaria meleagris kungsängslilja   y  X X 

Fumaria officinalis jordrök X      

Fumaria vaillantii blek jordrök       

Galium album stormåra X X  (fjäril)   

Galium boreale vitmåra X X  (fjäril)  X 

Galium verum gulmåra X X y (fjäril) X X 

Gentianella amarella ängsgentiana   y   X 

Gentianella campestris fältgentiana   y   X 

Gentianella uliginosa sumpgentiana   y   X 

Geranium molle mjuknäva X      

Geranium pratense ängsnäva       

Geranium pusillum sparvnäva X X     

Geranium pyrenaicum skuggnäva X X     

Geranium sanguineum blodnäva   y fjäril X X 

Geranium sylvaticum skogsnäva X X y fjäril X  

Geum rivale humleblomster X X  bi X X 

Glechoma hedeacea jordreva X X     

Gymnadenia conopsea brudsporre   y   X 

Gypsophila muralis grusnejlika       

Helianthemum nummularia vanlig solvända X  y fjäril X X 

Hepatica nobilis blåsippa X    X  

Herminium monorchis honungsblomster   y   X 



 

 

 

 

Herniaria glabra knytling X      

Hieracium spp. hökfibblor- arter X X y bi  X 

Hylotelephium telephium kärleksört  X  y fjäril  X 

Hypericum spp. johannesört- arter X X y  X  

Hypochaeris maculata slåtterfibbla    y  X X 

Inula salicina krissla    fjäril X X 

Jasione montana blåmunkar    fjäril X X 

Knautia arvense åkervädd X X y bi, fjäril X X 

Lamium spp. plistrar X X  bi   

Lathyrus heterophyllus vingvial    fjäril X X 

Lathyrus linifolius gökärt X X y bi, fjäril X X 

Lathyrus palustris kärrvial   y fjäril   

Lathyrus pratensis gulvial X X y bi, fjäril   

Lathyrus sylvestris backvial X X  fjäril   

Lathyrus vernus vårärt    fjäril X X 

Leontodon autumnalis  höstfibbla X X y bi   

Leontodon hispidus sommarfibbla X  y bi  X 

Leucanthemum vulgare prästkrage X X y bi X X 

Linaria repens strimsporre X X  bi   

Linaria vulgaris gulsporre X   bi X X 

Linum catharticum vildlin   y    

Listera ovata tvåblad   y    

Lotus corniculatus käringtand X X y bi, fjäril  X 

Lychnis flos-cuculi gökblomster   y bi, fjäril X X 

Lychnis viscaria tjärblomster X X y bi, fjäril X X 

Lysimachia nummularia penningblad X      

Lysimachia vulgaris strandlysing  X X  bi X  

Lythrum salicaria fackelblomster X X y bi X  

Marrubium vulare kransborre       

Matricaria recutita kamomill       

Medicago falcata blålusern X   bi   

Medicago lupulina humlelusern X X  bi   

Melampyrum arvense pukvete   y  X X 

Melampyrum cristatum korskovall   y  X X 

Melampyrum nemorosum natt och dag X X   X  

Myosotis spp. förgätmigej- arter X X y bi X X 

Nepeta cataria kattmynta    fjäril  X 

Odontites vulgaris rödtoppa   y bi X X 

Onosis spinosa ssp arvense stallört   y bi, fjäril X X 

Onosis spinosa ssp maritima puktörne    bi, fjäril X X 

Ophioglossum vulgatum ormtunga   y   X 

Ophyrus insectifera flugblomster     X X 

Origanum vulgare kungsmynta   y fjäril  X 

Papaver argemone spikvallmo     X X 

Papaver dubium rågvallmo    bi X X 

Parnassia palustris slåtterblomma   y  X X 

Pedicularis palustris kärrspira   y  X X 

Peucedanum palustre kärrsilja   y bi,   



 

 

 

 

Picris hieracioides bitterfibbla       

Pilosella spp. stångfibblor X X y bi, X X 

Pimpinella saxifraga bockrot X X y bi,  X 

Pinguicula vulgaris tätört   y    

Plantago lanceolata svartkämpar X X y    

Plantago major gårdsgroblad X X  bi   

Plantago media rödkämpar X  y bi  X 

Platanthera bifolia nattviol   y  X X 

Polygala amarella rosettjungfrulin   y   X 

Polygala comosa toppjungfrulin   y   X 

Polygala vulgaris jungfrulin   y   X 

Polygonatum odoratum getrams X    X X 

Potentilla anserina gåsört   y    

Potentilla argentea femfingerört X X y bi   

Potentilla crantzii vårfingerört   y bi X X 

Potentilla erecta blodrot X  y bi  X 

Potentilla norvegica norsk femfingerört X   bi   

Potentilla reptans revfingerört X X y bi   

Potentilla tabernaemontani  småfingerört X  y bi X X 

Primula farinosa majviva   y  X X 

Primula veris gullviva X X y  X X 

Prunella vulgaris brunört X X y  X  

Pulmonaria obscura vanlig lungört X   bi X X 

Pulstilla vulgaris backsippa X  y bi X X 

Ranunculus spp. smörblomme-arter X X y bi   

Reseda lutea gulreseda    bi! fjäril X X 

Rhinanthus minor ängskallra X  y   X 

Rhinanthus serotinus höskallra   y bi  X 

Rumex acetosa ängsyra X X   X  

Rumex acetosella bergsyra X X   X X 

Sagina nodosa  knutnarv   y    

Salvia pratensis ängssalvia   y fjäril X X 

Sanguisorba minor pimpinell      X 

Satureja acinos harmynta   y fjäril  X 

Satureja vulgaris bergmynta    fjäril  X 

Saxifraga granulata mandelblomma X  y bi X X 

Saxifraga tridactylites grusbräcka       

Scleranthus annuus grönknavel   y    

Scleranthus perennis vitknavel       

Scorzonera humilis  svinrot   y  X X 

Sedum acre gul fetknopp X  y bi, fjäril X X 

Sedum album vit fetknopp   y fjäril X X 

Sedum annuum liten fetknopp    fjäril   

Sedum sexangulare kantig fetknopp   y fjäril X X 

Selinum carvifolia krusfrö (krussilja)       

Senecio jacobaea stånds X   bi X X 

Serratula tinctoria ängsskära   y fjäril X X 

Seseli libanotis säfferot   y   X 



 

 

 

 

Silene dichotoma gaffelglim    fjäril   

Silene dioica rödblära X   bi, fjäril X X 

Silene latifolia vitblära    bi, fjäril X X 

Silene noctiflora nattglim    fjäril  X 

Silene nutans backglim X  y bi,fjäril  X 

Silene vulgaris smällglim X   bi, fjäril X X 

Sinapis arvensis åkersenap X   bi,(fjäril)   

Solidago virgaurea gullris X   bi, fjäril  X 

Stachys officinalis humlesuga     X X 

Stellaria spp. stjärnblommor X X     

Succisa pratensis ängsvädd X  y bi, fjäril  X 

Tanacetum vulgare renfana X X  bi   

Taraxacum sect. Erythrosperma sandmaskrosor X  y bi,(fjäril)   

Taraxacum spp. maskros- arter X X y bi,(fjäril)   

Teesdalia nudicaulis sandkrassing       

Thalictrum flavum ängsruta   y  X X 

Thalictrum simplex backruta   y  X X 

Thlaspi caerulescens backskärfrö X X     

Thlaspi perfoliatum vårskärvfrö       

Thlaspi spp. penningört X X  bi   

Thymus pulegioides stortimjan    fjäril X X 

Thymus serpyllum backtimjan   y bi, fjäril X X 

Tragopogon pratensis ängshaverrot X X  bi   

Trifoilum pratense rödklöver X X  bi, fjäril X  

Trifolium arvense harklöver X X y bi, fjäril   

Trifolium aureum gullklöver X  y bi, fjäril X X 

Trifolium campester jordklöver   y bi, fjäril   

Trifolium fragiferum smultronklöver   y bi, fjäril   

Trifolium hybridum alsikeklöver X X  bi, fjäril X  

Trifolium medium skogsklöver X X y bi, fjäril X  

Trifolium montanum backklöver X  y bi, fjäril X X 

Trifolium repens vitklöver X X y bi, fjäril   

Trifolium spadiceum brunklöver    bi, fjäril   

Turitis glabra  rockentrav       

Tussilago farfara tussilago X X  bi, fjäril X  

Valeriana spp. vänderot- arter X    X X 

Verbascum nigrum mörkt kungsljus X X  bi X  

Verbascum thapsus kungsljus X   bi X X 

Veronica arvensis fältveronika   y bi   

Veronica chamaedrys teveronika X X  bi X  

Veronica hederifolia murgrönsveronika    bi   

Veronica officinalis ärenpris X X  bi  X 

Veronica praecox dyveronika    bi   

Veronica serphyllifola majveronika X X  bi  X 

Veronica spicata axveronika   y bi X X 

Veronica verna vårveronika    bi   

Vicia angustifolia sommarvicker    bi, fjäril   

Vicia cracca kråkvicker X X  bi, fjäril   



 

 

 

 

Vicia hirsuta duvvicker X X  fjäril   

Vicia sepium häckvicker X X  bi, fjäril   

Vicia tenuifolia luktvicker    bi, fjäril X X 

Vicia tetrasperma sparvvicker X X  bi, fjäril   

Viola spp. viol- arter X X y fjäril X X 

 


