
Slåtter med Falbygdens Naturskyddsförening

Vilka områden sköter vi?
Område Storlek, 

Ha
Hitta dit Ex på blommor

Skogastorp 3,67 Se skylt mellan Högstena - 
Dala

Brudsporre, stor ögontröst, majviva, 
svinrot, jungfrulin, brudbröd, darrgräs. 

Dala 1,27 Vid Dala Stenindustri Brudbröd, ängshavre, darrgräs, backtim-
jan.

Högstena 0,28 2 backar S. om Högstena 
kyrka, om vardera 0,14

Smalbladig lungört

Åsabacken 0,88 Höger sida om vägen 
mellan Brunnhems kyrka – 
Brunnhemsberget

Vildlin, spåtistel, fältmalört

Kurebo 0,78 Börstig Svinrot, slåtterfibbla, rosettljungfrulin 
slåttergubbe, nattviol

Slättaberget 0,14 Gökhem – Vilske Kleva. 
Vid vägen mot Skår

Brudbröd, säfferot, fältvädd, gullviva, 
bockrot.

Skår 0,42 Se föreg. Sväng ned mot 
Skår

Säfferot, gullviva, brudbröd.

Bestorp 0,15 Äskebäcksvägen, Bestorp Rödfibbla, darrgräs, pukvete, skallrear-
ter, ängsvädd

Total areal 7,59
Dessutom sköter vi följande områden (ej skötselplan):
1 backe 1 backe S. om Högstena 

kyrka
Gullviva

Hopamar-
ken

Höger sida om vägen mel-
lan Flygfältet och Åsle. (V 
Snösbäck)

Flugblomster, majviva ängsnycklar, kärr-
knipprot

2 backar Ö. Åsarp Drakblomma

Åsabacken i Brunnhem när gullvivorna blommar.



Tid för slåtter?

Tid för slåttern är reglerad i en skötselplan för varje område. Normalt sker den mesta slåt-
tern under augusti och september.

Vilka redskap har vi?

Den mesta marken slås med slåtterbalkar. Där det är stenigt och marken alltför kuperad 
slår vi med lie. Vi använder en ny sorts liar som inte slipas. I stället knackas de rakbladsvassa 
med hjälp av hammare och städ. Plana områden räfsas med aggregat som kopplas till slåt-
termaskinen. Övriga områden krattas av flitiga armar!

Vad händer sedan?

Efter slåttern forslar vi bort höet så att näringen försvinner från området. De bästa förut-
sättningarna för många blommor är då marken är mager. I några fall kommer djur och betar 
framåt hösten, så kallat efterbete.

Förr?

Den bästa marken användes förr som åkermark. Där odlade man till exempel säd och 
betor. Mark som var magrare, som öppen skog, skogsbryn och backar betades av kor, kalvar 
och hästar. Ängar slogs. Betning och slåtter gynnade en mångfald av blommor och därmed 
olika insekter.

För att de fina områdena inte ska bli mörk skog har Falbygdens Naturskyddsförening tagit på sig att 
ersätta tidigare hävd med slåtter.



Vad händer nu?

I dagens intensiva lantbruk brukas mest bara stora arealer med insatser av optimala givor 
av gödningsmedel och växtskyddsmedel = gift mot ogräs. Därmed försvinner merparten av 
de naturliga, ogödslade ängs- och hagmarkerna.

Om inte slåtter/bete bedrivs på tidigare ängar tar kraftigt gräs, till exempel hundäxing, 
snart överhand. På hösten lägger sig sedan gräset som en tjock filt, förna, över marken. Efter 
några år orkar de mindre och ömtåliga blommorna inte tränga igenom förnan. Efter ytterli-
gare några år tar t ex hundkex över och buskar börjar invadera. Åren går och så småningom 
kommer lövträd och barrträd att ta över och till slut breder en mörk skog ut sig. 

Enfald eller mångfald?

Hundkex är i och för sig vackert, men den är så konkurrenskraftig att ett område strax 
består av endast en enda blommande art och det bara under en kort tid. Vi vill genom vårt 
slåtterarbete verka för en mångfald av blommor och insekter.

Vem pollinerar?

Vi har inlett ett samarbete med Falbygdens biodlarförening med avsikt att sätta upp biku-
por på de områden som slås.

Kurebo äng med blommande slåttergubbar



Fikaraster?

Inget jobb görs utan fikarast! Det är en trevlig samvaro. ”Våra” slåtterängar ligger natur-
skönt och torrängarna är kullar med fantastisk utsikt, t ex Åsabacken, Slättaberget och Skår. 

Slåtterfest?

I samband med Ängens dag, första helgen i augusti, bjuder föreningen på slåttermat i 
samband med starten på höstens slåtter. Vi har även haft en slåtterlunch som vi hoppas blir 
tradition.

Kontakt!

Ta gärna kontakt med oss. Ditt stöd behövs, både som medlem och som slåttergubbe eller 
slåttergumma!
Sammankallande till slåtteraktiviteter är Bertil Wallgren, 0515 - 405 47 eller 070-33 405 47.

Paus i slåtterarbetet, gott fika och trevlig samvaro


