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Förslag till skötselplan för ängs-och hagmarker 
söder om Mellantorp, Almunge socken 
 
 
Bakgrund 
Området utgörs av ett ännu delvis hävdat beteslandskap med ängs- och hagmarker som betas 
av nöt. Markerna ägs av skogsbolaget Holmen Skog. Enligt uppgift från Per Hjärp/ Holmen 
Skog nyttjades stora arealer tidigare till sommarbete för Länna bruks hästar. Stora delar har 
dock planterats med gran för ca 30-40 år sedan. Granplanteringarna har i vissa delar inte 
utvecklats och örtrika ängspartier finns kvar här och var. Flera grova ekar finns i området. 
Lavfloran på de gamla ekarna är dock starkt utarmad, sannolikt som en följd av för kraftig 
beskuggning. Inom den nu betade ytan finns flera partier dominerade av hassel s k hässlen. 
 
Området har en kalkgynnad flora som sannolikt också gynnas av ett ytligt grundvatten. I 
området finns flera växter som kan räknas som mindre vanliga eller ganska sällsynta. Flera 
arter är dessutom värdväxter eller viktiga nektarväxter till områdets intressanta fjärilsfauna. 
Dit kan räknas, säfferot, ängsvädd, krissla, jungrulin, kattfot, kungsmynta, ormrot, solvända 
och ängsskära. De betade ängsytorna har en rik flora av s k ängssvampar med bl a 15 arter 
vaxskivlingar påträffade. Den rika förekomsten av ängsvädd i området ger potentiella 
förutsättningar för den mycket sällsynta arten ärenprisnätfjäril som har ängsvädd som 
värdväxt. Ärenprisnätfjäril är aldrig observerad i området men en utplantering av arten skulle 
kunna övervägas. 
 
Ett märkligt faktum är att områdets naturvärden inte beskrivits tidigare i något sammanhang. 
Även nuvarande kunskapsnivå kan fortfarande betraktas som ganska ytlig. Nedan listas några 
av de intressantaste arterna som hittills observerats i området. 
 
Grundläggande åtgärder för områdets skötsel 
Målsättningen med skötseln av området är att bevara och i viss mån återskapa de värden som 
är kopplade till ett odlingslandskap med rik flora och fauna.  
 
De mest angelägna åtgärderna är givetvis att nuvarande beteshävd fortsätter, att inga former 
av gödsling får göras samt att områdets grova ekar frihuggs. Då den hävdade areal endast är 
en liten rest av ett tidigare omfattande ängs-och hagmarkslandskap är det av många skäl också 
angeläget att hävden utökas till idag ohävdade marker. Betestrycket måste anpassas så att 
markerna bibehåller sin öppna prägel men också att den rika floran och fjärilsfaunan gynnas. 
Sistnämnda betyder att betestrycket inte får bli så hårt att värdefulla nektarväxter, värdväxter 
eller fjärilslarver äts upp.  
 
Planerade åtgärder för 2002 
Upplandsstiftelsen har för markägaren lagt fram ett förslag till skötsel och restaurering av 
området. Totalt omfattar skötselplanen 26 objekt inklusive ledningsgatan. Upplandsstiftelsen 
har också medverkat till att förmedla djur till området och tillsammans med djurägare och 
markägare diskuterat fram följande åtgärdsförslag för i år.  
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Företrädare för markägaren har utlovat att följande åtgärder kommer att vidtas under våren 
2002 (ytterligare åtgärder planeras till nästa år). Ohävdade ängsmarker som nu åter ska tas i 
bruk kommer att röjas/gallras i vår. Gran avvecklas medan enstaka lövträd sparas, särskild 
hänsyn tas till unga ekar. Åtgärderna prioriteras till de ännu öppna partierna och kantzoner till 
dessa, område 9, 11, 24 samt område 26. För område 2, som utgörs av en genomhuggen gles 
lövskog, bitvis ekhage bedöms inga avverkningsåtgärder inte nödvändiga. 
 
Genom att avveckla strategiska partier av granplanteringar kan landskapets öppnas upp och 
fragmenteringen av ängsmiljöerna motverkas. För att bryta fragmenteringen föreslås att vissa 
granåkrar avvecklas. På sikt i två större områden, område A och B, i år endast område A 2, 
A3 samt B 5. Dessa marker kommer att återföras till gräsrika betesmarker och betas från och 
med i år. Ovan beskriva områden är markerade med röd färg på bifogad karta.  
 
Den areal som nu kommer att restaureras och betas med nötdjur under 2002 omfattar ca 7,8 ha 
ängs-hagmark som bör kunna erhålla högsta miljöstöd. Arealen granplanteringar som kommer 
att avvecklas och betas omfattar ca 2,7 ha och tillsvidare bedöms kunna erhålla visst 
miljöstöd.  
 
 
Sändlista 
Niklas Bengtsson/Lantbruksenheten, 751 86 Uppsala 
Per Hjärp/Holmen Skog AB, 740 11 Länna 
Tommy Dahlen/Brunnby gård, 755 92 Uppsala 
Rolf Jacobson/Tekniska kontoret 
Box 475, 751 06 Uppsala 
 
 
 
 
Pär Eriksson 
Upplandsstiftelsen 
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      Bilaga 1. 
 
 
Några intressanta arter påträffade i området 
 
Området får betecknas som översiktligt inventerat och har säkert ytterligare intressanta arter 
att erbjuda. Den huvudsakliga inventerinsinsatsen har utförts under år 2001. Som komplement 
till några fältbesök har en fönsterfälla och en fallfälla använts för att kartlägga 
skalbaggsfaunan på ekarna. Fjärilar har inventerats med hjälp av lampa under två nätter. 
Svampar inventerades under en eftermiddag den 19 september.  
 
Inventeringar har utförts av: Pär Eriksson, Gillis Aronsson och Ingmar Frycklund 
 
Trädlärka (LC) 
Hördes sjunga vid flera tillfällen under häckningstid från det nyligen upptagna hygget söder 
om område 4. 
 
Skogsduva (VU) 
Ett exemplar sågs lämna en hålek maj 2002 i område 2. 
 
Mindre hackspett (VU) 
Ett exemplar hördes ropa i september 2002 vid område 2. 
 
Tjockhornsfly (NT) 
Påträffad 1985, 1995 samt 2001 på tre lokaler i Almunge-trakten. Område 2 och 11 samt 
längre västerut 1,5 km SSO Fjällnora på uppväxande hygge. Arten lever på måror. Området 
kan vara en viktig refugie under torrår då torrbackar med rik förekomst av måror ofta tynar 
bort. 
 
Liten bastardsvärmare (NT) 
Påträffad 1985, 1995 samt 2001 på fyra lokaler i Almunge-trakten. Bland dem område 2 och 
11 samt längre västerut 1,5 km SSO Fjällnora på uppväxande hygge och S Skärsjön. Arten har 
försvunnit från stora delar av landet men finns ännu kvar i flera starka populationer vid nedre 
Dalälven och Upplandskusten. Liten bastardsvärmare lever på olika ärtväxter. 
 
Bredbrämad bastardsvärmare (NT) 
Endast funnen på denna lokal i Almunge-trakten i område 10 och 11. Arten har minskat 
kraftigt men förekommer fortfarande spritt i östra Sverige samt Öland och Gotland. 
Bredbrämad bastardsvärmare lever på olika ärtväxter. 
 
Ängsskäreplattmal (VU) 
Påträffad på en lokal i Almunge-trakten. År 2001 i område 11. Arten är påträffad på 
ytterligare några lokaler i Uppland men är sällsynt. Ängsskäreplattmal lever som namnet 
antyder på ängsskära. 
 
Jungfrulinfly 
Påträffad i område 4. Arten lever på jungfrulin. Arten är mindre allmän. 
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Stor violbrokmal 
Påträffad i område 4 och 11. Arten är sällsynt och har bara påträffats i områden rika på kattfot 
trots att den lever på violer. Man misstänker därför att den också är beroende av kattfot som 
nektarväxt. 
 
Skogsvitvinge 
Arten flyger tämligen allmänt i området längs vägkanter och i område 4. Arten är på strak 
tillbakagång och betecknas som akut hotad i Danmark. 
 
Mindre svampklobagge, Mycetochara humeralis (NT) 
Arten är ganska sällsynt i Uppland och lever i gamla hålträd, främst ek. Två exemplar 
fångades  under 2001 i område 4. 
 
Mörk ögonbagge, Euglenus oculatus (NT) 
Påträffad i område 4. 
 
Cryptarcha undata (NT) 
En art som förefaller vara sällsynt i Uppland. Arten hittas ofta vid savflöden. Påträffad i 
område 4. 
 
Svavelgul kamklobagge, Pseudocistela ceramboides (LC) 
Påträffad i område 4 och 7. Arten tillhör de hålträdslevande djuren. Den var tidigare rödlistad 
men betecknas nu som livskraftig (LC). Svavelgul kamklobagge förekommer ganska allmänt i 
de omgivande ekrika markerna kring Funbo-Länna. 
 
Lasius fuligenosus 
En mindre allmän hålträdslevande myra. Arten är känd för att hysa många sällsyntare 
skalbaggsarter som myrgäster. Påträffad i område 7 på två gamla ekar. 
 
Oxtunga (NT) 
Påträffad år 2001 på en grov ek i område 4 a. 
 
Spinnfingersvamp (VU) 
Påträffad år 2001 på en grov ek i område 4 c. 
 
Rökfingersvamp (NT) 
Påträffad år 2001 i område 4 b. 
Arten växer i naturbetesmarker främst på kalkrik mark. Den är rödlistad även i Norge och 
Finland.  
 
Scharlakansvaxskivling (NT) 
Påträffad år 2001 i område 4 a och 4b. 
Starkt minskande art. Typisk för magra ogödslade naturbetesmarker men kan även 
förekomma på naken jord i lundartad skog. 
 
Luktvaxskivling (NT) 
Har samma ekologiska krav som Scarlakansvaxskivling men är sällsyntare. 
 
Kastanjesopp (NT) 
Påträffad i område 4a. 
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Hasselticka 
En god signalart som växer på gamla hasselstammar. Påträffad år 2001 i område 4 a. 
 
Kruskantarell 
Mykorrhizasvamp som främst lever tillsammans med ek och hassel. En god signalart som 
växer i rikare lövskogar. Påträffad år 2001 i område 4 a. 
 
Parknål, Chaenotheca hispidula (VU) 
På grov ek som stod omgärdad av granåkrar i område 11 fram till 2002. 
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      Bilaga 2. 
 
 
 
Skötselområden 
 
1. Ohävdad örtrik ängsmark i anslutning till torpet Mellantorp ? i västra kanten glest med 
björk, en och hassel. Mandelblom, kattfot, gul fetknopp, kämpar, gulsporre. 
 
Areal:  0,4 ha 
 
Åtgärdsförslag: Vore lämpligt om ytan kunde skötas genom slåtter.  
 
2. Gles lövdominerad skog med ganska grov asp och björk. Inslag av fuktiga sänkor och ett 
mindre albestånd. Rikligt med hassel. Gräs- och örtrikt med flera starrarter såsom skogsstarr 
och slankstarr, piprör, tuvtåtel, ormbär, vänderot samt  älgört, lungört och ängsvädd. I 
områdets sydvästra del mot vägen ligger ett stort bestånd med krissla. Dikeskanterna längs 
vägen väster om området är synnerligen örtrika med krissla, säfferot, rödklint, ängsvädd och 
starr-arter. Området avverkades med stöd av NOKÅS-bidrag från Skogsvårdsstyrelsen 199?. 
Ett visst uppslag av lövsly har börjat växa upp med bl a ek. I områdets norra del står två grova 
ekar. 
 
Areal:  3,6 ha 
 
Åtgärdsförslag: Lövröj inom 10 år. Alternativt, området inhägnas och tillfogas beteshagen i 
söder samt hävdas genom ett svagt betestryck 
 
3. Medelgrov aspskog och hässlen som betas. Bitvis lundartad vegetation med bl a lungört. 
Den norra delen har en ganska kraftig underväxt av gran. Ett fuktstråk går genom områdets 
sydvästra del där trädskiktet domineras av björk. Rikligt med ängsvädd, slankstarr, älgört, 
inslag av älväxing. I den sydöstra delen står en grov ek. 
 
Areal:  2,1 ha 
 
4. Åtgärdsförslag: Röj bort ung gran och en del ung hassel. Frihugg grov ek. Fortsatt bete. 
 
Öppna örtrika betade ängar och hagmarker, inslag av hässlen och aspskog. Flera gamla s k 
hasselrunnor. I sydöst ökar inslaget av medelgrov gran och tall. Marken är i huvudsak frisk 
med inslag av torrängar och i söder fuktäng som delvis översilas. I området finns 9 grova ekar 
och en grov tall. Kattfot, ormrot, ängsvädd, solvända, jungfrulin, älväxing, spenört, blåsuga. 
Nu betade ängsytor har delvis sannolikt varit planterat med gran men granen finns nu endast 
kvar i ett parti med tämligen glest graninslag i sluttningen mot diket i sydväst. Dikeskanterna 
längs vägen väster om betesområdet är synnerligen örtrika med krissla, säfferot, rödklint, 
ängsvädd och starr-arter. 
 
Åtgärdsförslag: Hela området hävdas genom ett fortsatt bete. 
 
Areal: 6,9 ha 
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a, aspskogen kan glesas ur genom gallring. I delar av området bör björksly och en del 
enbuskar röjas bort från de öppnare ängspartierna. Areal:  3,8 ha 
 
 
b,  öppna ängsytor som betas. I delar av området bör björksly och en del enbuskar röjas bort 
från de öppnare ängspartierna. Areal:  1,6 ha 
 
c, avveckla huvuddelen av gran och tall. Frihugg jättetall samt två grova ekar. Areal:  1,2 ha 
 
d, avveckla planterad gran. Areal:  0,3 ha 
 
 
5. Betad huvudsakligen tät barrdominerad skog med medelåldriga träd, främst gran. Inslag av 
björk, asp, ek sälg samt hassel. I den centrala delen ligger ett öppnare hällparti.  
 
Areal:  4,0 ha 
 
Åtgärdsförslag: Avveckla ca 90% av granen. Fortsatt bete. 
 
6. Luckig planterad granskog med inslag av ohävdade högörtängar. Stora bestånd av krissla. 
Området är granplanterat med inslag av björk, asp, ek och hassel. Dikeskanterna längs vägen 
öster om området är synnerligen örtrika med krissla, rödklint, ängsvädd och starr-arter. 
 
Areal:  2,0 ha 
 
Åtgärdsförslag: Avveckla gran. Hägna och återinför ett svagt betestryck alternativt 
återkommande röjningar. 
 
7. Luckig skog med granplanteringar, ännu öppna ohävdade ängsmarker och hårt betad 
aspsly. Här och var förekommer mindre moränbackar med inslag av enbuskar. Fältskiktet är 
gräs- och örtrikt med inslag av fuktstråk här växer bl. a älgört, skogsstarr, myskgräs och 
vänderot. I områdets södra del finns en större öppen ängsyta där växer bl. a  sparsamt med 
ängsskära och krissla. I området finns minst sex grova ekar samt en jättegran. Ekarna är 
relativt fristående.  
 
Areal:  3,7 ha 
 
Åtgärdsförslag: Avveckla gran och röj lövsly. Hägna och återinför ett svagt betestryck 
alternativt återkommande röjningar. 
 
8. En ca 5m bred ledningsgata som nyligen röjts. Gatan skär genom täta granplanteringar. 
Delar av gatan hyser en örtrik ängsvegetation. Gatan sammanbinder ängsmarkerna i norr med 
de södra delarna. 
 
Åtgärdsförslag: Vid röjning av gatan hopsamlas träd och buskar och tillvaratas eller bränns. 
Kontakt tas med de som sköter ledningsgatan. Angränsande granplanteringar i område A och 
B avvecklas i anslutning till gatan.  
 
9. Luckig planterad granskog och ännu öppna ohävdade ängsytor i östsluttning. Enstaka 
klena-medelgrova ekar, björkar och aspar. Ganska god ekföryngring men hårt betad, även ung 
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hassel. Området är örtrikt med stora förekomster av bl a ängsskära, rödklint, darrgräs, vitmåra 
och ängsvädd. En del stenblock förekommer här och var på ängarna. I den nedre delen av 
sluttningen utbreder sig bergrör och brudborste mot ett grunt litet dike där granåker vidtar. 
Örtrika vägkanter. 
 
Areal:  0,7 ha 
 
Åtgärdsförslag: Avveckla gran. Viktigt att området öppnas upp fram till vägen. Hägna och 
återinför ett svagt betestryck alternativt återkommande röjningar eller slåtter. 
 
10. Bitvis luckig granungskog med fuktstråk och inslag av örtrika ”ängspartier”, enstaka klena 
björkar, ekar och aspar. Partier med ganska mycket björkly.  
 
Areal:  3,4 ha 
 
Åtgärdsförslag: Vid kommande skogsvårdsåtgärder avvecklas gran och lövsly röjs i ännu 
öppna ängspartier.  
 
11. Till stor del ännu öppen ohävdad örtrik äng med stora förekomster av ängsskära, 
ängsvädd, vitmåra, darrgräs samt älväxing. Granplanteringar omger ängarna och förekommer 
även spritt på de öppnare ytorna liksom enstaka björk, ek och asp samt hassel. Ca 20 m norr 
om ängen står en grov ek hårt trängd av gran. Ovan nämnda ledningsgata skär genom området 
och är mycket örtrik. Sydöstra delarna av ängen domineras bitvis av bergrör och vass.  
 
Areal:  2,0 ha 
 
Åtgärdsförslag: Avveckla gran. Viktigt att området öppnas upp fram till vägen. Hägna och 
återinför ett svagt betestryck alternativt återkommande röjningar eller slåtter. Frihugg grov ek 
norr om ängen. 
 
12. Gamla ädellövträd kring gammal husgrund. 
 
Areal:  0,3 ha 
 
Åtgärdsförslag: Områdets karaktär som tomt med vårdträd i form av gamla lövträd bevaras. 
 
13. Liten ännu öppen ohävdad ängsyta kring odlingsröse och ledningsgata. I öster större 
ohävdad ängsyta med inslag av aspsly. Ängen sluttar mot öppna betesvallar. På ängen 
förekommer enstaka medelgrov gran asp, björk och enbuskar. Ett äldre dike går genom ängen. 
Diket avvattnar andra ängsytor i norr (omr. 14). Fältskiktet är bitvis örtrikt med arter som 
säfferot, kärleksört, rölleka lundkovall. 
 
Areal:  0,8 ha 
 
Åtgärdsförslag: Områdets röjs från lövsly och enstaka gran avverkas. Vid röjning av gatan 
hopsamlas träd och buskar och tillvaratas eller bränns. Kontakt tas med de som sköter 
ledningsgatan. Alternativt hägnas området och ett svagt betestryck återinförs. 
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14. Öppna ohävdade ängsytor, odlingsrösen och vägkanter. Enstaka planterade granar står i 
ängarna liksom någon björk och enbuskar. Rikligt med säfferot ca 100 plantor, i övrigt 
gulmåra, rödklint och blåklocka. 
 
Areal:  0,4 ha 
 
Åtgärdsförslag: Gran avvecklas. På sikt återkommande röjning. Alternativt hägnas området 
och hävdas genom bete eller möjligen slåtter. 
 
15. Ohävdad ängsmark och gammal hustomt i sluttning mot syd. Ca 5 äldre björkar. Syrén-
buskar och kaprifol, brännässla och kirskål. Mot vägen enstaka säfferot. 
 
Areal:  0,2 ha 
 
Åtgärdsförslag: Områdets karaktär som tomt med tillhörande buskar bevaras. De gamla 
björkarna sparas. Ängsmiljön är kvävegynnad och mindre intressant. 
 
16. Liten ohävdad ängsmark och moränbacke. Enstaka gran och enbuskar.  
 
Areal:  0,5 ha 
 
Åtgärdsförslag: Gran avvecklas. Återkommande röjning, alternativt bete eller slåtter. 
 
17. Gammal stenmur. 
 
18. Hällmarker och blockmark i sydsluttning. Stort inslag av yngre ek samt enstaka tall, gran, 
asp, björk  och enbuskar. Hällmarkerna är ännu delvis öppna med ljung och lingon. I övrigt 
rikligt med piprör, lundkovall, blåsippa.  
 
Areal:  0,4 ha 
 
Åtgärdsförslag: Gran avvecklas, i synnerhet mot vägen samt enstaka tall. Röjning av några 
enbuskar, möjligen även en del eksly. Området har goda möjligheter att bibehålla en öppen 
karaktär utan större insatser. (Kanske intressant för vedhuggning med tanke på närheten till 
torpet). 
 
19. Granplanteringar med luckor av frisk-fuktig ängsmark på torvjord. I öster en fuktig klen 
björkskog. Området betas idag. Tämligen trivial vegetation. 
 
Areal:  2,0 ha 
 
Åtgärdsförslag: Mindre intressant ur naturvårdssynpunkt. Osäkert om marken hör till 
Holmens. 
 
20. Betesvall, gödslad. Slånrikt bryn i väster. 
 
Areal:  ca 7,0 ha 
 
Åtgärdsförslag: Mindre intressant ur naturvårdssynpunkt. Osäkert om marken hör till 
Holmens. 
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21. Granåker i betesfållan. Bitvis utan fält- och bottenskikt.  
 
Areal:  0,2 ha 
 
Åtgärdsförslag: Avveckla gran. Fortsatt bete. 
 
22a. Lundartad medelgrov aspskog med tre grova ekar. Rikt buskskikt med try, måbär, tibast 
och hassel. Rikligt med underviol, dessutom hässlebrodd, vårärt, nejlikrot, lungört, ormbär. 
22b. Lundskogen kantar till en ohävdad örtrik ängsyta med bl a kungsmynta och säfferot. 
 
Areal:  0,2 ha 
 
Åtgärdsförslag: Den ohävdade ängsytan betas och stängslas in genom att nuvarande stängsel 
flyttas ca 20 m västerut. Lunden lämnas orörd dock bör den tvåstammiga gamla eken i brynet 
frihuggas.  
 
23. Aspksog med klena-medelgrova träd samt öppna ohävdade ängsytor. Örtrikt. 
 
Areal:  0,3 ha 
 
Åtgärdsförslag: Stängslet flyttas en bit norrut och området betas svagt. Asp kan gallras.  
 
24. Till stor del öppen ängsmark på frisk-fuktig mark, delvis dikningspåverkad. Vegetationen 
består delvis av vass och högörter. I området finns enstaka äldre sälgar och salix-buskar samt 
björk. Ängarna är bitvis bevuxna av ett glest förband gran. 
 
Areal:  2,7 ha 
 
Åtgärdsförslag: All gran avverkas, även klenare granar. Området betas.  
 
25. Luckig gran- och björkskog med medelgrova träd på fuktig mark. Delvis ännu öppna 
ängsytor. 
 
Areal:  1,2 ha 
 
Åtgärdsförslag: All gran avverkas, även klenare granar. Enstaka björkar kvarlämnas. Området 
betas.  
 
26. Granplanterad moränbacke med en grov ek. Inslag av gamla enbuskar och asp. 
 
Areal: 0,3 ha 
 
Åtgärdsförslag: All gran avverkas. Området betas.  
 
 




