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Förord  
Slåtterängar är en av våra mest artrika naturtyper och den är beroende av 
kontinuerlig skötsel. Under 2015 genomfördes miljöövervakning av hävden i 
slåtterängar i Västra Götalands län. Arbetet är en del i Länsstyrelsens arbete med 
den regionala miljöövervakningen och är även ett underlag för uppföljningen av 
miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Pro Natura har 
utfört miljöövervakningen och de tackas för sina insatser. Pro Natura ansvarar för 
rapportens innehåll och den behöver inte representera Länsstyrelsens ståndpunkt. 

 

Anna Stenström 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 
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Inledning och bakgrund  
Naturliga slåtterängar utgör ett av de artrikaste habitaten i vår natur, åtminstone när 
det gäller kärlväxter. Många ängar hävdas genom ideella föreningar och genom 
andra frivilliga insatser medan andra sköts via insatser från naturvårdande 
myndigheter.  

Under efterkrigstiden har arealen hävdad ängsmark minskat så dramatiskt att 
endast små fragment återstår i landskapet. Slåtterängar har under de senaste 
decennierna fått stor uppmärksamhet i naturvårdssammanhang och förhållandevis 
mycket naturvårdsresurser har investerats i denna naturtyp. Det har därför bedömts 
som angeläget att regelbundet övervaka situationen i landets ängsmarker både 
avseende hävd och artinnehåll.  

Tidigare övervakning i Västra Götalands län har indikerat att så länge ett område 
hävdas bibehålls en betydande del av artdiversiteten (Bengtsson m. fl. 2009). 
Artövervakning är dock en relativt resurskrävande typ av uppföljning och endast 
ett fåtal områden kan följas upp varje år. Övervakning av kvarvarande gräsmängd 
är däremot betydligt mindre resursintensivt och ger möjlighet att följa upp 
hävdsituationen i ett stort antal områden spridda över länet.  

Som en del i den löpande miljöövervakningen driver Länsstyrelsen i Västra 
Götaland sedan några år ett projekt där ett urval av ängar årligen övervakas med 
avseende på kvarstående gräsmängd. Västra Götalands län har 466 slåtterängar och 
varje år övervakas runt 20-30 stycken. Under 2015 utfördes detta arbete av Pro 
Natura. Fältarbete och rapportskrivning har genomförts av Christina Claesson, 
Jenny Wendel, och Fredrik Larsson. Följande rapport ger en kortfattad redovisning 
av 2015 års arbete. Då denna typ av övervakning i sin nuvarande form endast 
pågått under en begränsad period är det för tidigt att analysera och utvärdera 
situationen för länets ängar. Följande rapport ska därför ses som en enkel 
sammanställning.  
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Inventeringsmetod  
Syftet med övervakningen är att följa hävden på slåtterängar i Västra Götalands 
län. Under 2015 inventerades 25 slumpmässigt utvalda slåtterängar runt och i länet 
och 5 speciellt utvalda ängar runt Göteborg. Deras läge i länet framgår av Figur 1. 
Urvalet av ängar utgår från de slåtterängar som finns med i ängs- och 
hagmarksinventeringen (från slutet av 80-talet och början av 90- talet) och i ängs- 
och betesinventeringen (från början av 2000-talet). (Länsstyrelsen 2013).  

 

Fig 1. Översikt över de 30 objekten i 2015 års inventering. 
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Inventeringen skall genomföras efter att årets hävd upphört, under perioden 20 
september – 31 oktober.  

Mätningen av kvarstående gräsmängder på de hävdade markerna mäts med en 
gräsmätningsskiva i 50 mätpunkter per slåtteräng. Koordinaterna för de 50 
mätpunkterna är förutbestämda och bildar ett regelbundet rutmönster. 

Gräsmätningsskivan består av en platta med ett centralt hål i som kan löpa fritt på 
en måttstock (Fig. 2). Stången sätts ner mot marken och plattan placeras försiktigt 
mot vegetationen. Därefter avläses plattans höjd av mot måttstockens gradering.  

Gräshöjden mättes i alla de 50 mätpunkterna även om det fanns delar i objektet 
som inte längre hävdas. Punkter som hamnade där ingen vegetation fanns, t ex i 
vatten, blockmark och bar jord, eller där annan markanvändning pågår, exv. 
trädgård, åker- eller skogsmark har inte använts vid de statistiska beräkningarna.  

 

 

Figur 2. Gräsmätningsskivans utformning.  
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Inventerade lokaler  
Nedan följer en kort beskrivning av varje objekt och medelvärdet av gräshöjden. 
Inom parentes anges antalet punkter som medelvärdet bygger på, i de fall där 
punkter fallit bort. 

Alingsås 

EFC_WTO 

Smal slåtterängsremsa mellan åker och skog. Bitvis finns inslag av ris. I norr 
är övergången mellan slåtteräng och åkermark otydlig, medan det i söder är 
markant skillnad i vegetationen. Medelvärdet av gräshöjden är 5,6 cm. 

B93_GLC 

Liten, välhävdad, stenig slåtteräng som enligt markägaren hävdats på detta vis 
under mycket lång tid. Lite av det slagna höet ligger kvar på marken. 
Medelvärdet av gräshöjden är 4,6 cm. 

Bengtsfors 

23F_GWA 

Stor slåtteräng i en dalgång. Området har slagits i år, delvis två gånger. Stora 
delar slås med maskin, resten med lie. Området är artrikt både vad gäller 
kärlväxter och svampar. Medelvärdet av gräshöjden är 6,9 cm (47 punkter). 

BCD_XFO 

Slåtteräng i en liten sluttning mellan en smal grusväg och skogsmark. 
Medelvärdet av gräshöjden är 9,0 cm (38 punkter). 

Bollebygd 

657_MXE 

Liten, stenig slåttermark i en sänka mellan en kultiverad betesmark och ett 
lövskogsstråk. Marken är bitvis fuktig. Medelvärdet av gräshöjden är 7,2 cm. 

Borås 

098_GFI 

Området har upphört att vara slåtteräng och har omvandlats till gräsmatta och 
grusplan. Medelvärdet av gräshöjden är 2,5 cm (42 punkter). 
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E30_BZF 

Glänta i skogen som har slagits 
tidigare men idag ser ut att inte ha 
blivit slagen på flera år. Ett stort antal 
av mätpunkterna ligger utanför 
slåttermarken, i skog, där det 
antingen bara växer mossa eller helt 
saknas vegetation och har därför 
utelämnats ur beräkningen. 
Medelvärdet av gräshöjden är 9,7 cm 
(30 punkter). 

02C_OEJ 

Slåtteräng i nordvästsluttning. 
Området har förmodligen inte 
hävdats på flera år. Bitvis finns 
mycket ris, sly och ormbunkar. 
Delvis var vegetationen kompakt 
nedliggande, vilket ger något 
missvisande mätvärden. Medelvärdet 
av gräshöjden är 12,3 cm (47 punkter). 

4D9_PKF 

Delvis välhävdade slåtterängar på f.d. åkermark. Dessa skiljs åt av mer eller 
mindre trädklädda ytor med risdominerad vegetation som verkar slås ibland, 
men som inte blivit slagna i år. Medelvärdet av gräshöjden är 9,3 cm (49 
punkter).  

På de delar som har slagits i år är medelvärdet 7,5 cm (29 punkter) och på de 
oslagna 12,1 cm (20 punkter). 

E79_100  

Välhävdad småkullig slåtteräng. Lite hö ligger kvar på marken. Medelvärdet 
av gräshöjden är 7,5 cm.  

Dals-Ed 

CE2_E80  

Slåtterängar som slagits i år. Norra delen har slagits senare. Södra delen har 
slagits tidigare och där har ganska mycket ny vegetation hunnit växa upp efter 
slåttern. Enstaka punkter ligger utanför det slagna området. Medelvärdet av 
den totala gräshöjden är 11,1 cm (47 punkter). På den del som slagits tidigare 
är medelvärdet 12,5 cm (19 punkter) och på den mer nyslagna delen 8,7 cm 
(28 punkter). 

E30_BZF 
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Falköping 

238_QME 

Slåtteräng på en liten kulle som också efterbetats med nöt. Området är 
välhävdat och hyser bland annat vildlin och gott om gullvivor. I bottenskiktet 
finns bitvis mycket mossa vilket ger gles kärlväxtvegetation och därmed låga 
gräshöjdsvärden där. Medelvärdet av gräshöjden är 6,3 cm (48 punkter). 

D09_ZXR 

Slåtteräng utmed kanten av en hage. Området betas. Bitvis finns inslag av sten 
och berg i dagen. Oklart om området slagits i år. Medelvärdet av gräshöjden är 
7,6 cm. 

AAA_VHK  

Välhävdad liten åkerholme. Stora delar har mycket mossa i bottenskiktet och 
gles kärlväxtvegetation vilket ger låga mätvärden. Medelvärdet av gräshöjden 
är 4,2 cm. 

4A9_OVO 

Området ligger mestadels i en östsluttning och tycks enbart vara betat idag, 
vilket den ojämna vegetationshöjden och inslaget av sly tyder på. Medelvärdet 
av gräshöjden är 7,1 cm (48 punkter). 

Göteborg 

3D6_SRC 

Skändla har i år bara slagits längs stigen och vid en yta kring punkterna 1 och 
6. Slänten mot öster har högt gräs har inte slagits alls i år. Floran är i stora 
delar fortfarande opåverkad. I väster börjar rosbuskar, slån och hallon ta över. 
Dock utgör de en viktig brynmiljö. Ett stort antal punkter har fått strykas då de 
hamnar i buskar eller på skogsmark. Medelvärdet av gräshöjden är 7,4 cm (31 
punkter). 

5F4_ZXR 

Objektet är mycket väl och jämnt hävdat. Östra delen närmast vägen är 
gammal åker/vall. Resten av objektet är en fin ekhage med grov ek. Enstaka 
enbuskar. Generellt artfattigt med mycket bredbladigt gräs. Medelvärdet av 
gräshöjden är 5,7 cm (45 punkter). 

266_CER 

Området är mycket väl hävdat. Enstaka rosbuskar och sälg förekommer, 
annars helt öppna ytor nära stranden. Medelvärdet av gräshöjden är 7,0 cm. 

AYN_TBD  

Objektet slås tillsammans med angränsande vall i öst. Floran är artfattig och 
skiljer sig inte ifrån resterande slagna marker. Hävden är likartad över hela 
objektet. Medelvärdet av gräshöjden är 8,4 cm (38 punkter). 
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3E2_FDX 

DNX_LSX 

Området är välhävdat överlag men mycket gräs ligger kvar. Finns enstaka 
buskage och äppelträd. Har potential för viktiga brynmiljöer. Björnbär och 
slån växer runt om. Medelvärdet av gräshöjden är 3,9 cm (44 punkter). 

Götene 

AB6_HTB   

Området ligger i en sänka i terrängen. Troligen har det slagits i år men 
vegetationen har hunnit bli hög igen under senare delen av sommaren. En hel 
del ”stela” växtrester, så som blomställningar av klintar och prästkrage, bidrar 
till det relativt höga medelvärdet. Medelvärdet av gräshöjden är 10,1 cm (49 
punkter). 

Svenljunga 

738_RHM 

Välhävdad slåtteräng som slås med lie och efterbetas. Gott om slåttergubbe 
enligt markägaren. Medelvärdet av gräshöjden är 6,3 cm (49 punkter). 

Tanum 

3E2_FDX 

Området ligger på 
den lilla obebodda ön 
Stensholmen. Intill 
slåttermarken ligger 
en gravplats. 
Objektet har inte 
slagits i år och 
troligen inte året 
innan heller. 
Medelvärdet av 
gräshöjden är 12,2 
cm (49 punkter). 

60F_OSN  

Området ligger på tidigare åkermark men slås årligen och efterbetas därefter. 
Slåttermarken är i stora delar kvävepåverkad med en kvävegynnad flora. 
Medelvärdet av gräshöjden är 6,5 cm (47 punkter). 

Tidaholm 

DA0_LJD   

Välhävdad slåtteräng omgiven av tomtmark, skog och åker. Området hävdas 
med lie. Enstaka mätpunkter hamnar i kanten där träd och en stenmur gjort det 
svårt att slå med lie. Medelvärdet av gräshöjden är 8,0 cm (49 punkter). 
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BB5_C80 

Tranemo 

809_WTO  

Välhävdad äng som slås och ibland även efterbetas enligt markägaren. Några 
av punkterna ligger på åker/vall eller i vägkant. Medelvärdet av gräshöjden är 
6,9 cm (38 punkter) 

Ulricehamn 

BC8_ZPT  

Slåtteräng mellan RV 46 och en åker. Flera av mätpunkterna hamnar på åkern. 
Några enstaka hamnar i vägkanten som skötts genom vägkantsslåtter. Området 
ser inte ut att ha slagits på några år. Medelvärdet av gräshöjden är 17,0 cm (36 
punkter). 

BB5_C80  

Välhävdad slåttermark som brukar slås med lie och efterbetas. Medelvärdet av 
gräshöjden är 5,3 cm.  

AFB_VQM  

Fin slåttermark på en ås vid sjön Jogen (framsidebilden). Hävden har fortgått, 
trots att det fanns risk för att den skulle upphöra i år (Stenström 2015). Bitvis 
finns inslag av ris. Medelvärdet av gräshöjden är 7,1 cm. 

A56_JIE  

Slåtteräng i en brant sydsluttning. Längts i öster och längst i väster verkar 
ängen idag slås regelbundet, även om den västra delen inte verkar ha slagits i 
år. Merparten av området verkar dock inte vara slagen på flera år. Bitvis växer 
mycket ris. Medelvärdet av gräshöjden är 12,6 cm. 
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Resultat  

Slumpade områden 
Av de 25 utslumpade slåtterängarna hade 18 slagits i år. Av dessa har 2 enbart 
slagits på en del av ytan i år, medan resten av ytan endast tycks slås vissa år.  

Hävd genom bete förekommer till och från i 8 av ängarna, varav det i 2 är oklart 
om de även slås eller numera bara betas.  

Ett litet antal ängar, 4 st, var ohävdade i år och såg ut att inte ha hävdats på flera år.  

Ett objekt har omvandlats till trädgård. 

I två av objekten hade allt hö inte samlats upp, dock rör det sig bara om små 
mängder.  

Medelvärdet för gräshöjden i samtliga objekt var 8,0 cm (N = 1162, punkter med 
annan markanvändning ej inräknade). Variationen bland mätvärdena är stor med 
siffror mellan 1 och 37 cm.  

Bland de genom slåtter eller bete hävdade objekten varierade gräshöjden mellan 1 

och 28 cm och medelvärdet låg på 7,4 cm (N = 958).  

Figur 3. Fördelning av gräshöjd i hävdade objekt. 
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Utvalda områden i Göteborgs kommun 
Fyra av de fem utvalda slåtterängar hade slagits i år på hela sin yta. Inget av 
objekten betas. I ett av objekten hade allt hö inte samlats upp.  

Medelvärdet för gräshöjden i samtliga objekt var 6,4 cm (N = 208, punkter med 
annan markanvändning ej inräknade). Variationen bland mätvärdena är stor med 
siffror mellan 1 och 21 cm.  
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Diskussion  
Miljöövervakningen av de slumpvis utvalda slåtterängarna 2015 visar att 20 av 25 
områden (80 %) sköts genom någon form av hävd. Ett område har omvandlats till 
trädgård. I resterande 4 områden (16 %) saknades hävd och tycks har gjort så i flera 
år. 

Samtliga fem utvalda slåtterängar i Göteborgs kommun hävdas. 

Antalet ohävdade områden har varierat mellan tidigare miljöövervakningar: 

 11 % åren 2008-2010 (Stenström 2011) 
 27 % år 2012 (Huskvarna ekologi 2012) 
 8 % år 2013 (Stenström 2014) 
 19 % år 2014 (Stenström 2015) 

Somrarna 2011 och 2012 var ovanligt regniga, medan sommaren 2013 var ovanligt 
torr, vilket kan vara en förklaring till den jämförelsevis höga siffran 2012. Under 
mycket regniga somrar kan hävden utebli, speciellt i fuktängar, eller ske senare än 
normalt. Värt att notera är att de ängar som inte slagits under 2015 verkar vara 
ohävdade sedan en längre tid tillbaka. 

 

Att större mängder hö inte har plockats bort i endast ett av de utvalda objekten 
(motsvarar ca 3 % av de totalt 30 objekten) är positivt. I inget av de utslumpade, 
hävdade områdena hade några större mängder hö lämnats. Kvarliggande vegetation 
har en gödslande effekt på marken som på relativt kort sikt kan leda till att arter 
som är anpassade till låg näringsnivå konkurreras ut. Tidigare år, 2013 och 2014 
var den siffran betydligt högre, med 21 % respektive 30 % av objekten. Bättre 
väderlek under sommaren 2015 kan vara en förklaring till den låga siffran. 

 

I sammanlagt 14 av de 25 slumpvis utvalda slåtterängarna har punkter fått strykas. 
Motsvarande siffra för de utvalda områdena var 4 av 5. Att punkter får strykas 
beror i de flesta fall på en feldragning av gränserna. Oftast rör det sig bara om 
några enstaka punkter, men i 5 av de slumpade och 4 av de utvalda slåtterängar rör 
det sig om 5 eller fler punkter som fallit bort. 
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