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Inledning
Att hålla ett änge i hävd är att arbeta med en
mycket lång historia bakom sig. Tio år är ett litet ögonblick. Det är nödvändigt att ha blicken
riktad långt in i framtiden samtidigt som man
är verksam här och nu. Lika viktigt som själva
hävden är att lära upp nytillkomna ängshävdare, att ta emot skolklasser, att bjuda in till
slåtter. Och att inte ge upp!
Denna skrift riktar sig i första hand till er
som sköter, eller vill börja sköta, ett änge på
Gotland. Kanske kan den vara till glädje även
för andra.

Vad är ett änge?
Ett änge är en kvarleva av ett tidigare sätt
att bedriva jordbruk. Förr tog man inte vinterfoder från åkermark, som idag. Höet bärFide prästänge.
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gades istället på stora oplöjda och ogödslade
gräsmarker, som slogs årligen. Benämningen
på mark som brukades på det sättet var äng.
Ängsmark kunde se väldigt olika ut: stränder,
blöta myrkanter, eller gräsmarker som delvis
beskuggades av träd och buskar. Det är just i
en träd- och buskbärande äng som man bäst
kan se spåren av den äldre hävden, och det är
en sådan mark som idag kallas änge.

Gotländska jordar, skogar och ängar
Förutsättningarna för ängsbruk är något annorlunda på Gotland än i övriga Sverige. Klimatet här är torrare, men kalkberggrunden
gör att gräset växer frodigare, om bara fukten
finns. Förhållandena varierar också över ön;
varje socken har sin särprägel.
Kalkberggrunden är olika hård inom olika
delar av Gotland. Där berget är hårdare, har
det inte vittrat sönder så mycket. Det täcks av
Kyrkänget i Hall. Foto: Hjalmar Croneborg
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Vallstena Alvena lindaräng. Foto: Hjalmar Croneborg

ett tunnare jordlager, och framträder i vissa
områden som grusmarker och hällar. Särskilt
på norra Gotland har landskapet denna prägel.
På sådan mark är det nästan bara tall som kan
bilda skog, men det finns också ek, ask, oxel och
hassel. Kyrkänget i Hall visar hur ett änge med
sådana förutsättningar kan se ut.
Från Lummelunda till Tingstäde, på Romaslätten norrut mot Vallstena, och kring
Hemse är berggrunden mjukare, med inslag
av lera. Jordarna är här djupare och bördigare.
Innan människan började påverka landskapet,
täcktes dessa delar huvudsakligen av lövskogar
och myrar. Här breder idag öppna åkermarker
ut sig, men de ängar som finns kvar minner
om landskapets tidigare utseende. Här finns
de ängar som idag brukar betraktas som mest
typiska: överst ekarnas friväxande kronor, där7

under klappade askar och almar, underst hasselbuskar. Alvena lindaräng i Vallstena är ett
exempel på ett sådant änge.
På många håll, särskilt på södra Gotland,
är betingelserna för ängsbruk annorlunda:
jordarna är sandiga men ändå fukthållande,
med björk som dominerande trädslag. På sådana marker har klappningen inte varit lika
vanlig. Typiskt är det ganska öppna hemänget
till Roes i Öja.

Öja Roes hemänge. Foto: Hjalmar Croneborg
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Historia
Ängsbrukets uppkomst
Ängsbrukets uppkomst i Norden brukar dateras till järnåldern, det vill säga århundradena
kring Kristi födelse. Ett kyligare klimat tvingade människor att samla in och torka foder
för att föda djuren över vintern. Man började
röja och bränna i skogen för att ta upp små
åkrar, förbättra betet och skapa äng. De tidigaste ängarna bör ha uppkommit i gläntor i
lövskog. Till en början var sannolikt lövtäkten
viktigast. Efterhand blev ängarna större och
mer permanenta.

Varför brukades så mycket mark
som äng?
Erik W. Ohlsson skrev 1976:
»Det gamla gotländska jordbrukets ryggrad
var boskapsskötseln. Grundförutsättningen
var den rikliga tillgången på god sommar
betesmark som den gotländska, gräsrika barrskogen och strandmarken bjuder. Flaskhalsen
i systemet var vinterfodringen och den knappa
tillgången på hö. Betessäsongen var kreaturens
produktionsperiod som gav mjölk och kött. På
vintern levde djuren på sparlåga på det mödosamt hopskrapade fodret. Det gällde att få dem
att överleva tills nästa produktionsperiod. För
att få ihop tillräckligt med hö slogs marker som
vi idag icke skulle drömma om att betrakta som
foderproducerande.«
9

Eftersom man inte hade möjlighet att köpa
in foder och gödsel var man beroende av sina
markers egen förmåga att ge avkastning. Man
kunde inte ha fler djur än vad vinterfodret räckte till. Den mängd stallgödsel man fick under
vintern, i strandsocknar utökad med släke, bestämde hur mycket åkermark man kunde odla.
Normalt hade en gård uppemot tio gånger så
stor areal äng som åker.

Varför slutade man?
Under 1700-talet började odlingssystemet förändras. Befolkningsökningen gjorde att behoven av mat och foder blev större och större. Det
började bli tal om dåligt skötta ängar, och om
hur man skulle kunna uppnå produktionsförbättringar.
Det rådande odlingssystemet innebar ett
enkelriktat flöde: från hage, betad utmark och
äng togs hela tiden lite näring. Därför strävade
man efter att på olika sätt motverka den utmagring som blev följden. Man tog upp tillfälliga åkrar och sådde in fodergräs i de öppna ytorna, bredsrummen. Man gödslade med
aska, och försökte på olika sätt bli av med mossa. Spåren av dessa ansträngningar går att se än
idag i många ängar.
Ängarna låg ofta på fuktig mark; på våren
fick man vänta länge innan det gick att faga.
Det fanns nästan alltid rännilar, vätar och
grävda vattenhål, bryor. Förekomst av rörligt
vatten gav marken bördighet. När marken
torrlades, minskade därför ofta skördarna.
Under 1800-talet kom de stora förändring10
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arna av jordbruket. Skiftesreformer, främst
laga skifte, ledde till ändrad användning av
många marker. Nya redskap och nya dragdjur
för att plöja upp tyngre jordar till åkermark
infördes. Alltmer låglänta och fuktiga jordar
lades under plogen. Stora myrar dikades ut
och odlades upp. Tidigare hade man plöjt upp
mark till åker och odlat vall utan att gödsla,
men mot slutet av 1800-talet började handelsgödsel bli tillgängligt. Man gjorde sig mindre
beroende av hur mycket mark man hade, och
mer beroende av hur mycket insatsmedel man
kunde tillföra jorden och djuren.
Den omfattande utdikningen av myrarna
gav mycket ny åkermark. Behovet av att plöja
upp ängsmark blev på så sätt mindre. Det är
ett skäl till att Gotland, jämfört med resten av
Sverige, kom att ha kvar förhållandevis mycket
äng ända in mot slutet av 1800-talet. År 1894
Räkningsfålk i Askängsdöiän. Foto: Mathias Klintberg (ViLA 10486 K 1 A 9:15)
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startade dock sockerbruket i Roma, något som
innebar ytterligare omläggning av äng till åker.
Kring år 1900 fanns drygt 30 000 hektar
slåttermark på Gotland. Det är dock osäkert
hur mycket av detta som var träd- och buskbärande änge.
Omkring 1930-talet hade man helt och hållet gått över till att ta vinterfoder på åkermark.
Handelsgödsel kom i allmänt bruk. Traktorerna möjliggjorde användning av nya redskap.
Minskningen av ängsmark fortsatte, men ängarna plöjdes inte längre upp. Ibland blev de betesmark, men många fick växa igen till lövskog.

Bevarande av ängarna
Idag ser vi alltså bara en liten rest av all den
mark som en gång har brukats som äng. Bengt
Pettersson skriver 1946 om ängar nära kusten:
»På östkusten hade liknande ängen fordom
stor utbredning från Gothem till Östergarn.
Vilka praktfulla syner måste inte ha mött
vandraren på denna kuststräcka för blott 50 à
75 år sedan! Man kan ana sig till detta tack vare
de få levande resterna av det ängesbälte, som
här harmoniskt flöt ut i strandängarnas trädlösa vidder. På den tiden skulle dock landskapet
näppeligen ha väckt någon större entusiasm.
Det var blott alltför vanligt!«
Många ängstyper har försvunnit helt. De
magraste markerna har övergivits först. De
bästa jordarna har lagts under plog. Ännu
finns dock ängar på mycket bördig mark, såsom Binge änge i Martebo.
Det är inte längre lönt att slå änget för höets
13

Sletkalar i Lars Hansson Snausrä strandräum.
Foto: Mathias Klintberg (ViLA 10486 K 1 A 9:12)

skull. Trots det hävdar man sitt änge på många
håll. Det har blivit ett ideellt arbete. Mangsarveänget i Ekeby är ett änge där man tidigt uttalade att det var av bevarandeskäl man fortsatte
med hävden.
Under 1900-talet har kyrkan, till stor del genom stiftsjägmästarna, gjort viktiga insatser.
De har bland annat givit förmånliga arrenden
i utbyte mot skötsel av prästängar. En fjärdedel
av de ängar som finns kvar ligger på kyrkans
jord.
År 1944 bildades Gotländska ängskommittén som en avdelning av Hembygdsförbundet
på Gotland. Den har sedan dess årligen delat ut
belöningar för god ängshävd.
Under 1980-talet började man på statlig
nivå uppmärksamma ängar. Man förstod hur
viktiga ängarna är för växter och djur, och hur
14

beroende de är av att hävdas. En följd av detta
var Naturvårdsverkets stöd för naturvård i odlingslandskapet, så kallade NOLA-medel. År
1996 kom den statliga ersättningen för ängshävd att istället bli en del av Jordbruksverkets
program för landsbygdsutveckling. Det kallas
miljöersättning.
Idag hävdas ungefär 190 ängar om sammanlagt 340 hektar på Gotland.
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Varför hävda ängar idag?
Ängsskötsel innebär att mark med en ibland
tvåtusenårig historia som ängsmark bibehåller
sin hävd. Ytterst få marker idag bär på ett sådant obrutet arv. Här finns också viktiga spår
av äldre tiders brukande synliga.
Man håller en urgammal kulturform vid liv:
kunskapen om hävden, och om sedvänjor och
bruk i samband med hävden. Gemensamma
arbeten betyder mycket för gemenskap i bygden. Även för människor som inte hjälper till
med skötseln är ängar omtyckta rum att besöka.
Man bevarar också en värdefull naturtyp.
Ängarna är oersättliga för mångfalden av liv i
dagens landskap. Här ryms inte bara gräs och
örter på marken, här finns många lavar, mossor och svampar. Även en stor mängd insekter
och andra djur trivs i ängar.
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Skötsel
Det viktigaste skötselrådet är: följ den lokala
hävdtraditionen i just ditt änge! Försök ta reda
på mera om hur det har varit just där. Tänk på
att mannaminnet kan vara kort. Det var länge
sedan man hävdade ängsmark enbart för fodrets skull, och det är den tidens skötsel som har
format ängarna.
Tidpunkter och metoder kan variera – inom
vissa gränser – från socken till socken, från änge
till änge. Man har fått ängsbruket att fungera,
genom århundradena, bland annat just för att
man har noggrant anpassat sådant som fördelningen av träd och buskar, eller efterbete,
till förhållandena på platsen. Meningen med
ängsskötsel har alltid varit att få så mycket foder som möjligt utan gödsling. Man bör försöka knyta an till detta, och inte införa nya,
ovidkommande inslag.
Samtidigt är det så, att vi nu känner till mer
om växter, djur och svampar i änget, och vad de
behöver för att överleva. De lever tillsammans
i en sammansatt väv. Vi vet inte alltid hur de
påverkar varandra, men vi vet att de reagerar
olika på ljus, fukt och näring. Ängsväxterna
kräver mycket solljus. Lavarna behöver gamla
lövträdstammar att växa på. Många smådjur är
beroende av död ved och förmultnat material
att leva i. Tillgång till fukt är viktigt för nästan
alla, även dem som lever i solöppna marker.
Vi vill också vara rädda om fornlämningar och
kulturspår på ett annat sätt än tidigare.
17

Grunden för ängets skötsel är en regelbunden årsrytm. Varje arbete görs vid en viss årstid.

Fagning
Fagningen är den mest tidsödande delen av
den årliga skötseln. Genom att ta bort löv ser
man till att gräsväxten inte hämmas på våren.
Minst lika viktigt är att få bort nedfallna grenar och kvistar för att underlätta slåttern.

Många skolklasser och ungdomar i idrottsföreningar
har genom åren medverkat till ängesvården på Gotland.
Foto: Gotländska ängskommittén

Det går att börja så snart marken är torr nog
att gå på, och lövet går att elda, men man brukar säga att det är dags när fagningblomman,
vitsippan, står i blom. Då har det spirande gräset lyft faget lite grand, och arbetet går lättare.
18

Man säger att änget är fagningsgroet. Förr, när
man hade stora arealer att sköta, kunde man
hålla på med fagning från tidig vår till långt
fram på försommaren.
Vanligast är att man eldar upp faget på plats.
Det är olämpligt att elda ute i de öppna ytorna, bredsrummen. Där är hö
pro
duktionen
som högst och örtrikedomen som störst. Helst
bör man elda på några få fasta platser varje år,
gärna vid snår eller på gamla stubbar som man
på sikt vill bli av med. Förr eldade man ofta
intill ekarna. Eftersom man inte fick fälla friska
ekar, försökte man skada dem för att senare få
tillåtelse att fälla dem. Idag eldar en del ängshävdare inte alls, utan kör bort alltsammans.
Man behöver inte städa noggrant i alla vrår.
Många småkryp gynnas om man till exempel
låter löv och grenar i hasselbuskar ligga kvar.

Brandskadad ek, Brunnsraränget i Etelhem.
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Redskap
Den gotländska räfsan, reivu, är ett med stor
omsorg tillverkat arbetsredskap. Skaftet, reivstaken, är av fur, och den tandbärande delen,
tråiu, av ask. Räfsan ska ha två eller tre bågar
av kornell eller rönn; och pinnar, reivtändar,
av kornell, ask eller syren. Gårdens räfsor målades med en viss färg, för att skilja dem från
grannarnas.
Mor Johann u Emelie Larsson Fäiä skall ste u räkä.
Foto: Mathias Klintberg (ViLA 10486 K 1 A 11:10)

20

Vanliga räfsor av metall eller plast går också
bra att använda. Om räfsan är tunn och lätt,
men samtidigt stark och med långt skaft, går
arbetet lättare.
Om man använder maskiner till fagning är
det viktiga att se till att man får samma resultat
i markerna som man får av traditionella metoder. Det innebär t.ex. att man undviker metoder som finfördelar löven och låter dem ligga i
en multnande massa i markerna.

Gödselkoxning
Om änget betats till långt in på hösten, har gödseln inte hunnit brytas ned, utan ligger kvar i
högar efter vintern. Till vårens arbete i änget
hörde därför ofta förr att sprida omkring gödseln som samlats efter höstens efterbete. Till
det hade man en särskild klubba, tadvalen eller
dyngkoxen, som man slog till högarna med.

Slåtter
Gräset är växande gröda och får inte trampas
ned inför slåttern. Besökare får hålla sig till
Sletkalar i Hämmår staplar, Botls Vilhelm slar förä.
Foto: Mathias Klintberg (ViLA 10486 K 1 A 9:10)
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Sletkalar i körkängä. Foto: Mathias Klintberg (ViLA 10486 K 1 A 9:11)

smala stigar. Man bör inte anvisa plats genom
att slå delar av änget i förtid.
Slåttern inleddes ofta en bestämd dag. I
Magnus Erikssons landslag från 1300-talet
sägs att slåttern började första dagen efter Petrusdagen den 29 juni. Det motsvarar 8 juli i
vår nuvarande kalender. Slåttern pågick sedan
i flera veckor. Man kunde då välja tidpunkt i
de olika ängarna, de torraste markerna först,
och så vidare, beroende på markfuktighet och
solöppenhet. Man använde ängsväxternas
mognad som en klocka, anpassad till årsmån.
När ängsvädden blommat, och fröna rasslar i
höskallrans kapslar, är det dags att slå gräset.
Man visste också förr att tidigt slaget hö är
kraftigare foder. Ändå slog man sent. Man tog
ut mindre näring, men större volym hö.
Idag slår man oftast allt på en dag, någon
gång mellan mitten av juli och början av
augusti.
22

Redskap
Vanligen slår man av med traktorburet maskinredskap där det går att köra. Sedan får
man gå efter kring träd och buskar med lie eller slåtterbalk. Det är viktigt att maskindrivna
redskap är väl slipade. Krossande redskap som
mosar gräset till en massa ska inte användas.
Gräset ska slås av så att det lägger sig och sedan
går att vända, torka och bärga.
En lie bör ha ett långt orv, orvkrokarna ställbara efter kroppslängd, och liebladet, sigden,
riktigt vass. Gamla sigdar har ofta hårdare stål
och smide av högre klass. Det kan därför löna
sig att ta vara på dem. För det mesta går det att
slipa fram en bra egg, även om de ser rostiga
och fula ut.
Fram till jordbrukets mekanisering under
första halvan av 1900-talet så slogs all ängsmark med lie. Det ställde höga krav på både
yrkeskunskap och utrustning. Man använder
smidda lieblad, med hårt och lite sprödare stål
Sigde.
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Hans Karlsson Halsrä i Lau vässar yks på yksstain.
Foto: Mathias Klintberg (ViLA 10486 K 1 A 22:1)

i mitten och mjukare och segare stål i ovan- och
undersida. Sådana lieblad slipas med slipsten.
Det är nu ungefär 100 år sedan de slutade tillverkas, men det finns fortfarande kvar en del
som används än idag.
Senare har man, bland annat i brist på de
smidda liebladen, kommit att importera en
annan typ av lieblad från central- och östeuropa. Det är sådana lieblad man hittar i järnhandeln m.m. idag. Metallarbetet är enklare,
och de hålls vassa genom att eggen hamras ut
med hammare och städ. Effekten blir en slags
kallsmide som härdar metallen.
Även gamla slipstenar kan vara värdefulla. Ju större de är desto bättre: en alltför liten
slipsten ger sämre vinkel på eggen. Att försöka
slipa en lie med snabbroterande maskiner är
mycket riskfyllt, det är väldigt lätt att förstöra
24

härdningen. Det är viktigt med jordläggning,
att sigden har rätt vinkel mot orvet, så att den
ligger nästan platt mot jorden. Efterhand som
man slår blir eggen sämre, och den behöver
brynas upp igen. Ett bryne av trä, ett sigdspån,
infettat och grusat med mald sandsten, skadar
inte eggen på samma sätt som hårda brynen.

Höbärgning
Det nyslagna höet samlas till bredsrummen,
där det breds ut för att torka. För att skydda
höet mot nattfukten samlade man förr ihop
det i små högar, köislingar, inför kvällen. Sedan
fick man bre ut det igen på morgonen. Även
om man idag inte alltid tillgodogör sig höet, är
det viktigt att låta det ligga kvar ett par dagar
innan man för bort det. Just då släpper många
växter sina frön, till nästa års föryngring. Men
sedan skall höet bort! Får det ligga kvar mer än
några dagar, påverkas växtligheten negativt.
Håibraidä i Kauprä ängä. Ovan.
Foto: Mathias Klintberg (ViLA 10486 K 1 A 10:4)
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Köislingar i ett braidsräum. Käldänget i Garda.
Foto: Gotländska ängskommittén

Har man haft ängshö hemma på loftet över
vintern, kan man ta hösmul därifrån och sprida
ut i mindre örtrika delar, eller till och med i andra marker. Det kan också gå att repa frön från
växter man vill sprida, och så ut dem.
Redskap
Bågarna på räfsan, reivu, är gjorda för att kunna bära ett rejält fång. Höet sprids ut i bredsrummet med bakändan av skaftet, reivstaken.
Sedan vänds det med räfsan på vanligt sätt.
Räkningsfålk i askängsdöiän.
Foto: Mathias Klintberg (ViLA 10486 K 1 A 9:18)
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Kiauk i Botvidå Hermans ängä.
Foto: Mathias Klintberg (ViLA 10486 K 1 A 11:6)

Efterbete
Efter höbärgningen, när återväxten hunnit
upp en bit, kan man släppa in betesdjur i änget. Förr sparade man detta värdefulla bete till
mjölkkorna. Hästar och får betade i hagar och
på utmarker.
Nuförtiden efterbetar man oftast med ungnöt. Dagens hårt drivna mjölkkor har inte i änget att göra. Hästar bör undvikas, av hänsyn till
träden och det som växer på dem. Om man ställs
inför ett val mellan att inte beta alls och beta
med får, kan fårbete i vissa fall vara att föredra.
Efterbete ställer höga krav på tillsyn: man
måste kunna ta djuren från änget i rätt tid. Det
är lättast att reglera om man släpper in många
djur en kort tid. Djuren får inte gnaga på träd
och buskar, och de får inte gå kvar långt in på
hösten och beta ned gräset för hårt. Om avbetningen sker för tidigt, kommer för mycket
efterväxt upp igen.
Kvävenedfallet med regnet, något som ju
aldrig förekommit förr, gödslar änget. Efter27

Rute prästänge. Foto: Hjalmar Croneborg

växten blir frodigare, något som man bör ta
tillvara med efterbete, så att inte för mycket
fjolårsgräs ansamlas till nästa års fagning.
Stödutfodring ska inte ske i änget.

Klappning
Förr tog man löv, klappade, under perioden
juli till september. Tidig höst, innan träden
drar näringen ur löven, får man största möjliga mängd lövfoder. Träden skadas också som
minst då. De savar inte, och de har heller inte
gått i vila, utan kan påbörja läkningen meddetsamma. Nuförtiden klappas träd normalt
vintertid, i samband med röjning.
I stort sett alla lövträd har utsatts för klappning, man har till exempel klappat klibbal på
Fårö.
Träden klappades med tre till fyra års mellanrum. Man var ute efter högsta möjliga avkastning. Lövtäkten jämnade ut skillnader i
årsmån: torra somrar kunde löven utgöra närmare hälften av hela mängden vinterfoder. Ett
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Lokrume Grausne änge. Foto: Hjalmar Croneborg

år klappades alla lövtäktsträd i en viss del av
änget. Året därpå fortsatte man med en annan
del, för att återkomma efter ett lagom antal år.
På det viset fick man en jämnt fördelad förändring av röjgödslingsverkan och ljusinsläpp till
markväxtligheten.
Hur högt upp träden är klappade varierar
från änge till änge. Man får titta efter de gamla
klappningsställena och ansluta till dem. Normalt kapar man grenarna någon decimeter
över. Då man klappar unga askar och almar för
första gången, görs det då stammarna är grova
som en underarm.
De nya skotten måste få mycket ljus, annars
dör trädet. Därför ska man ta bort hassel som
växer kring träd som klappas.
Redskap
Förr högg man av skotten med yxa eller med
ett huggjärn med träskaft, laugknipse, som
även användes för att kvista med. Det är ett bra
arbetssätt ännu idag.
29

Laugknipse. Foto: Hjalmar Croneborg

Sedan 1990-talet har flera viktiga ädellövträd
drabbats av svampsjukdomar. Det är olika
svampar på olika trädarter, och de sprids på
olika sätt. Sjukdomsförloppet är ändå i princip
detsamma: svampen blockerar trädets savflöden vilket gör att hela grenar torkar ut och till
sist dör hela trädet, i förtid. Mest drabbade är
ask och alm, båda nu så hårt att deras fortlevnad
i landet anses osäker. När det gäller almsjukan
kan bekämpningsinsatser medföra att sjukdomsförloppet bromsas upp, vilket har visat sig
i åtgärder som genomförts på Gotland efter att
almsjukan påträffades på Gotland 2005. Askskottsjukan anses omöjlig att hejda men vissa
träd är mer motståndskraftiga och tycks kunna
överleva. Det är därför viktigt att spara och gynna sådana askar. Även ek har drabbats av olika
sjukdomar men sjukdomsförloppet är oftast
långsammare och svårare att hitta orsaker till.
Har man på det här sättet blivit av med
många träd i sitt änge kan det vara idé att ersätta dem med andra trädslag, i någon omfattning, beroende på hur det ser ut.
Infekterade träd är försvagade och man
bör vara försiktig med klappning. Underhålls-klappning av klenare grenar (3-4 cm gro30

va) går normalt bra, men restaurerings-klappning av grövre grenar bör undvikas eftersom
risken att det dödar hela trädet är större än för
ett friskt träd.

Röjning
På vintern ser man över sitt bestånd av träd och
buskar. Ta lite grand varje år. En tumregel är
att ta så mycket som motsvarar årstillväxten.
Röjningen kräver eftertanke – det är då man
avgör hur änget skall se ut. Tänk på rumskänslan! Höet torkas i de solöppna bredsrummen
som ofta löper i nord-sydlig riktning. Träd och
buskar får trängas i grupper vid stenhögar och
längs kanter. En vanlig typ av äng förr såg sannolikt ut som ett system av små öppna ytor,
med rader av buskar och små träd emellan.
En viktig sak är alltså att man behöver hitta
rätt balans mellan ljus och skugga. För mycket
ljus kan innebära att den gotländska försommaren torkar ut marken, för lite ljus att den
produktiva grässvålen försämras och man får
ett högvuxet men vattnigt och svårtorkat gräs.
Har man till exempel många klappade träd och
hårt hållna hasselbuskar, behöver bredsrummen inte vara så stora, och omvänt.
Träd och buskar längs kanterna bör få stå
kvar för att ge lä. Blåsten torkar ut, och försämrar därigenom förhållandena för många växter
och djur. Gränsar änget till skog, kan man, om
man har möjlighet, göra brynet bredare genom
att hugga lite i skogskanten. Man kan också
lämna kvar en hög ris i utkanten av änget, för
smådjurens skull.
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Ängesröjning i Kräklingbo prästänge.
Foto: Gotländska ängskommittén

Undvik att fälla äldre knotiga träd; de är
ofta livsrum och skafferi åt ett helt myller av
liv. Förr tog man bort döende och döda träd.
Numera är det så ont om död ved att man ändå
bör lämna kvar så mycket som möjligt, även i
ängar. För att ändå inte avvika från traditionell hävd kan man upparbeta döda träd och
lägga delar av dem i kanten jämte änget, helst i
någon solbelyst glänta. Låt döda grenar inne i
hasselbuskar ligga kvar. Lämna gärna på så sätt
hela grupper av träd och buskar ifred. Då har
träden också möjlighet att föryngra sig.
Man bör vara mycket försiktig när man kör
ut virke. Körspår försvårar slåttern och läks
mycket långsamt.
Röjgödsling
När man klappar och fäller träd och buskar, dör
deras rötter i motsvarande grad. Då rötterna
förmultnar frigörs näring. Därför behöver man
följa upp röjningar med efterbete eller putsningar, annars kommer sly och tynne i mängd.
Att låta änget växa igen och ta upp hävden
intill, för att öka avkastningen, är en mycket
32

Ohävdad del av gamla prästänget i Fide.

arbetskrävande hantering. Det har därför sannolikt varit något man bara har tagit till i undantagsfall, och med mycket långa mellanrum.

Om änget inte längre hävdas,
vad händer då?
Fjolårsgräset ligger kvar, tjockare från år till
år. De små ettåriga örternas frön får svårt att
gro. Trädens och buskarnas skott växer fritt,
och marken beskuggas alltmer. De solälskande
växterna ersätts av skogsnäva och andra som
klarar av skuggigare förhållanden. Under en
övergångsperiod gynnas några som hållits tillbaka av slåttern. Till slut tätnar krontaket till
en skog, där nästan bara vårblommande växter
som blå- och vitsippa trivs på marken. Även
djurlivet förändras på liknande sätt. Solälskande insekter ersätts av andra som trivs i fukt och
skugga. Fåglar som näktergal och rosenfink
trivs i de täta snåren.
33

Hagtorn.

Växter och djur i änget
Träd och buskar
I den äldre hushållningen spelade träden och
buskarna en mycket viktig roll. De värdesattes
för sina olika egenskaper hos veden, löven och
frukterna. Man klappade för att få löv till foder. Man fällde ett träd för att få virke till något
särskilt ändamål, man lämnade kvar en planta
av något annat. Föryngringen skedde i trädraderna, där markskott kunde komma upp. Allt
detta gjorde att träden och buskarna i änget
ofta var hårt hållna och väl tuktade.
De mest uppskattade trädslagen har alltid
varit ask och alm, som har näringsrika och lätt
förmultnande löv. De ger det bästa lövfodret,
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och de är bäst för gräsväxten. Lönn, fågelbär,
apel och vildpäron (stainpiggar) uppskattades
också men har bara förekommit som spridda
inslag. Lind är ett viktigt och uppskattat trädslag som i gotländska ängar bara växer i Vallstena, Silte och Levide. På vissa håll, särskilt på så
kallad svalsand, domineras ängarna av björk.
På sämre marker växer oxel och rönnoxel (ampar). I fuktigare partier förekommer mer sälg
och asp. I Hummelbosänget i Burs växer klibbal, ett träd som annars är ovanligt på Gotland.
Ekarna är ett undantag. Deras löv ger ett
sämre foder, och multnar så långsamt, att fagningen försvåras. Ändå stod de där: fram till
1830-talet var det straffbart att fälla kronans
ekar, de som kunde användas till skeppsvirke.
När det senare blev möjligt att få avverka ek,
höggs väldigt många av dem ned. Därför är
ekar äldre än 150–200 år ovanliga på Gotland.
Idag är det ändå en del av traditionen att ha ek
i ängarna.
Trädens djupgående rötter för även upp en
del mineraler till ytan, mineraler som sedan
kommer markväxtligheten till godo via löven.
Särskilt ask, alm och hassel har löv som är rika
på fosfor, ett av de viktigaste näringsämnena.
Många buskar har varit viktiga för försörjningen. Från dem tog man löv, bär, vidjor och
ved. Vanliga är främst hassel, men också getapel (kobärstynne), hagtorn (sveinbärstynne), nyponros (napeltynne), slån (sleitynne),
skogskornell (bainvid), olvon (kvalkebär),
skogstry (tråi), och brakved (gäulbrakstrei).
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Kärlväxter (örter och gräs)
Ingen annanstans i vårt land kan man på en liten yta finna så många olika gräs och örter som
i ett änge. Här finns orkidéer och andra blommor, men också en mängd mer oansenliga små
gräs och halvgräs. Alla samsas de i änget, den
oplöjda, ogödslade och årligen slagna gräsmarken. Hur kan det komma sig?
I änget hittar man en varierad mosaik: tor�rare platser, fuktiga stråk, solöppna bredsrum
och skuggiga partier; alla bär sin växtlighet.
Till exempel kan man ofta se hur skugga och
nedfall av löv och från insekter tydligt präglar
växtligheten under trädkronorna.
Ett gemensamt drag för många av ängsväxterna är att de är tåliga. De kan fortleva trots
knappa förhållanden, men de blir aldrig särskilt stora. Det gör att många små örter kan
finna tillräckligt mycket ljus och näring tillsammans, på samma bit mark.
Slåtterhävdad mark avviker från betesmark
på flera sätt: giftiga växter har här ingen fördel,
tuvor förekommer inte som i betesmarker, och
djurens bete och tramp påverkar inte marken
förrän på eftersommaren. Förhållanden som
dessa påverkar vilka växter som lever i änget.
Förändringar i hävden leder till förändringar i
växttäckets sammansättning.
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Några växter som kräver god hävd
och mycket solljus

Fleråriga växter

Många ängsväxter är fleråriga, och växer till
största delen med blad nära marken. De förlorar på så sätt inte hela sin växtmassa vid slåttern. Rotsystemet ger dem kraft att växa vidare.
Ängsvädd (sleitkalar)

Ängsvädden har förmågan att skjuta nya
stänglar och slå ut sina lila blomställningar på
nytt efter slåttern. Den är en viktig värd för
flera fjärilar.
Slåtterfibbla

Slåtterfibblan känns igen på
sin stora r osett av blad med
röda fläckar och mittnerver,
och en rejäl blomstängel.
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Klasefibbla

Klasefibblan är en ganska
känslig art, som snabbt
försvinner om änget blir
för skuggigt. Klase kallas
den lite speciella blom
ställningen.

Brudbröd

Kring midsommar står
brudbrödets skira blommor
som ett flor i ängarna. Den
är också vanlig på de gotländska torrbackarna.

Blodtopp (raudtuppar)

Blodtopp trivs i lite fuktigare mark. I några få ängar på
östra Gotland breder den ut
sina blågröna blad. De höga
stänglarna med röda toppar
är omisskännliga.
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Svinrot (lambtungar)

Svinroten är en ängsväxt
som förr skattades högt för
sitt fodervärde, och för att
den är så lätt att slå. Den
kan bilda täta mattor i
bredsrummen. Bladen kan
man känna igen på deras
vita mjölksaft. Man hittar
den också i gläntor och
längs småvägar i skog.

Liten blåklocka

Liten blåklocka tål inte att
trängas med högt och grovt
gräs. Hellre då kapas av lien.

Jungfrulin (krakföitar)

I gotländska ängar kan man
stöta på två arter: jungfrulin och rosettjungfrulin. Rosettjungfrulinet växer i en
liten bukett, från en bladrosett vid marken. Blommorna är mindre än det vanliga
jungfrulinets.
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Darrgräs

Det späda darrgräset är lätt
att känna igen då det står i
blom. Andra tider på året
är det svårt att få syn på de
oansenliga bladen. Näringsinnehållet är dock högt.

Sankt Pers nycklar (ormnycklar)

Det gotländska namnet har
den av sin otrevliga lukt.
Den börjar att blomma
redan i mitten av maj, både
i ängar och i andra marker
på Gotland.

Krutbrännare (böisorkar)

Denna kortvuxna lilla
orkidé är lätt att känna igen
när den blommar i juni.
Man finner den också i välskötta naturbetesmarker.
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Brudsporre
(raude sankthansnycklar)

I ängar förekommer en
variant av brudsporre som
blommar tidigt. Den hittar
man bara i ängar. I andra
marker växer den senblommande brudsporren.

Johannesnycklar

Johannesnycklar är en
förhållandevis stor och
grov orkidé. Blommorna är
tvåfärgade: ljust och mörkt
lila.

Nattviol
(sankthansnycklar)

Nattviolen är en växt som
drar till sig många fjärilar
om natten. Typiskt för
sådana örter är vit eller blek
blomfärg och stark doft.
Foto: Jörgen Petersson
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Ettåriga växter

Några ängsväxter är ettåriga: de blommar
tidigt och går i frö i tid till slåttern. Den lilla
ettåriga roten kan inte försörja någon större
gestalt ovan jord. Därför blir de lätt övervuxna
av större växter.
Ögontröst, svensk och späd

I en del gotländska ängar
lever dessa två tidigblommande varianter av vanlig
ögontröst. De är goda
exempel på hur ängarna
kan rymma känsliga arter.
Ögontröst är beroende av
att parasitera på omgivande
rötter. Fröna är bara grobara första året. Blir det för
tjockt med växtlighet kvar,
kan fröna inte gro och då
försvinner ögontrösten.
Vildlin

När man ser det lilla vildlinet är det lätt att förstå att
den lätt kan skuggas ihjäl av
andra som är större. Vildlin
är närmsta släkting med det
odlade linet.
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Höskallra (skaldargras)

Höskallran ser man ofta i
bredsrum som någon gång
varit tillfälliga åkrar. Den
kan förekomma i massor på
lite hårdare, lerigare jordar.
Även på en del strandnära
beten kan den vara vanlig.
Under 1700-talet betraktades den närstående åkerskallran som ett åkerogräs.
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Växter som kan leva även i halvskugga
En del ängsväxter finner man framför allt på
lite skuggigare platser. De finns ofta även ute i
de solbelysta bredsrummen men då mer sparsamt.
Vitsippa (fagningblomme) och gulsippa

Vitsippan växer mest under
träden, där den blommar
innan lövsprickningen. I
fullt ljus är det andra som
växer bättre senare under
året.

Blåsippa (killingblomme)

Blåsippan gynnas, liksom
vitsippan, av att trädkronorna möts och det blir en
gles lövskog. En enskild
planta kan bli ordentligt
gammal. Fröna sprids av
myror.
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Tvåblad

Tvåbladet är en av de vanligare orkidéerna. Ändå kan
man lätt förbise dess stänglar med oansenliga små
gröna blommor.

Grönvit nattviol

Denna orkidé är snarlik
vanlig nattviol men trivs
på bördigare, skuggigare
platser. Blommorna sitter
glesare och har lite annorlunda utseende.

Teveronika

Med några små blå blommor och rundade blad visar
sig teveronikan. Den är
mycket vanlig i de flesta
gräsmarker som inte är för
torra. Foto: Jörgen Petersson
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Svartkämpar

Bladen av svartkämpar kan
likna svinrotens men är
ofta lite håriga och saknar
mjölksaft. Svartkämpar är
ett exempel på en växt som
kan växa i stort sett överallt
och således även i ängar.

Näringsgynnade växter
I växttäcket finns också några grövre gräs och
plantor, som mer än andra har förmågan att
svara på god näringstillgång med att växa sig
stora. Om änget gödslas, kommer dessa växter
att utnyttja det till att frodigt sträcka sig i höjden. De skuggar då ihjäl de tåligare men lägre
örterna.
Älggräs (brake)

Braken växer sig hög och
går i blom om den får vara
ifred. I ett änge hinner den
inte alltid blomma. Den
fortlever ändå från år till år
som låga blad.
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Ogräsmaskrosor

Ogräsmaskrosor är väldigt
anpassliga. Ute i bredsrummen ser man några små
blad, inne under träden kan
blomstjälkarna bli meterhöga.
Midsommarblomster, skogsnäva

Midsommarblomster trivs bäst på bördiga
marker, där den kan bli ganska storvuxen.
Den blommar i juni tillsammans med sina
följeslagare smörblommorna.
Hundloka (hundlauk)

Hundlokan gör sitt intåg
om det finns gott om näring
någonstans i änget. Vill
man försöka bli av med den
kan man slå av den straxt
efter blomningen, innan
den bildar frö. Eftersom
den är tvåårig kan det dröja
innan den drar sig tillbaka.
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Hundäxing

Hundäxing är ett grovt gräs
som kan växa sig högt. I ett
välhävdat änge finns den
ofta där, som små skott.
Skotten kan man känna
igen på att de är ljusgröna
och att de känns tillplattade.
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Lavar, mossor, svampar
I Sverige växer utöver kärlväxterna ett mycket stort antal olika lavar, mossor och svampar.
Hela denna uppsjö av arter fyller upp olika
platser, utefter sina behov och möjligheter.
De snabba förändringarna i landskapet under
1900-talet har förändrat villkoren för många
av dem. En del har förmågan att fortleva trots
förändrade förutsättningar och snabbt etablera sig på nya ställen. Det är ofta de som idag är
vanliga arter. Andra är numera ovanliga, eller
till och med utrotningshotade. Många av dem
är beroende av att ett område finns kvar i ungefär samma tillstånd under lång tid. Just detta
gäller i hög grad ängarna, och därför hyser de
ofta en mångfald av liv som inte har lyckats
överleva någon annanstans.
På äldre lövträd, särskilt gamla ekar och
klappade askar och almar, är barken täckt av
ett myller av olika lavar och mossor. Tittar man
Gammal ek. Foto: Hjalmar Croneborg
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Lunglav.

nära är det ett helt landskap i miniatyr. På en
hamlad ask kan det växa ett fyrtiotal olika lavar. De flesta är små och oansenliga, men några
mer iögonenfallande finns också. En viktig sådan är lunglaven. Den vittnar om att här är just
en sådan plats där utrotningshotade arter kan
Fjällticka. Foto: Hjalmar Croneborg
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Pälsticka.

leva. Träd med lunglav kan man gärna klappa,
men man gör en god gärning om man undviker att fälla dem.
Gamla träd med död ved i stammen angrips
av svampar. Även med dem är det så, att vad
som tidigare förmodligen betraktats som enbart skadegörare, idag har blivit sällsyntheter,
värda att vårda. En sådan trädlevande svamp
Bitter vaxskivling.
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Eldsopp. Foto: Hjalmar Croneborg

är fjälltickan. En annan är
pälstickan, som kan dyka
upp om sommaren med
snabbt tillväxande mjuka
luddiga hattar på stammarna.
Jordmån och klimat på
Gotland skapar speciella förutsättningar för marksvamparna. Många är vackra, få är ätliga. En viktig
grupp är vaxskivlingar, små rödgula svampar
med glesa skivor. Djävulssoppen är en riktig
raritet, som i Sverige bara förekommer i några
få gotländska ängar. En annan karaktärsart för
gotländska ängar är eldsopp.
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Fåglar
Ängarna drar till sig många fåglar, såsom olika
flugsnappare, som trivs i de omväxlande, halvt
öppna markerna. Många drar nytta av de gamla träden som hålträd, till exempel kattuggla.
Andra typiska fåglar är stare och skogsduva.

Halsbandsflugsnappare.
Skogsduva.
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Insekter
Typiskt för insekter är att många av dem lever i
nära och komplicerade samspel med växter och
svampar. Det gör att ängar, med sin mångfald
av olika växtarter, bara av den anledningen är
rika på insekter. Även träden och buskarna är
mycket viktiga. Mulm är en mullrik massa som
bildas i gamla hasselbuskar och gamla ihåliga
trädstammar. I den lever en mängd insekter.
Även död ved är hemvist för många. Bryor och
fuktiga partier med tillgång till vatten är gynnsamt för många insekter.

Sexfläckig bastardsvärmare.
Slåttergräsfjäril.
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Vitfläckig guldvinge.

Övriga djurgrupper
Fladdermössen lever gott i ängar. De nyttjar
insektsrika marker som omväxlar mellan öppet och slutet, helst också med tillgång till vatten eller åtminstone fukt. Det har visat sig att
ängar hör till de platser där man kan hitta allra
flest fladdermöss.
Spindlar utgör en stor del av alla småkryp.
De är därför mycket viktiga i samspelet mellan
olika djurgrupper.
Landsnäckor och små landlevande sniglar
sprider sig väldigt långsamt till nya platser. De
snäckor som lever i gräsmarker hittar man därför på platser som har skötts på samma sätt i all
tid. Snäckorna har ofta större möjlighet att leva
i marker där det finns små fläckar som får stå
orörda under delar av sommarhalvåret. Vissa
av dem trivs därför i utkanten av ängar.
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Kulturspår
De små resterna slåttermark hjälper oss att förstå hur det gotländska landskapet en gång har
formats. Här finns ännu mycket kvar av sådant
som numera är försvunnet i och med omläggningen till åkermark. Man kan stå i ett änge
och föreställa sig: ungefär så här såg stora delar
av socknen ut!

Kämpgravar
På Gotland finns många husgrunder från
järnåldern, tiden omkring Kristi födelse. De
kallas kämpgravar eftersom man förr trodde
att de var gravar. Många av dessa boplatser
och gårdstomter övergavs troligen omkring
500-talet. Ofta kom de senare att nyttjas som
fodermarker. All sten gjorde det närmast ogörligt att plöja upp jorden. Fosfor från djurben
Kämpgrav i Björnungs änge, Lokrume. Foto: Hjalmar Croneborg
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Svärdslipningssten.

och slaktplatser kan ändå ha gjort marken
kring kämpgravar mer bördig. Kämpgravar
finns spridda överallt i landskapet, inte bara
i gammal ängsmark. Det är ändå ofta i ängar
som de är som mest synliga. Björnungs änge i
Lokrume är ett änge på sådan mark.

Stensträngar
Gamla gränser, som för länge sedan slutat fylla
sin funktion, kan göra sig påminda som rader
av stenar, stensträngar. De kan ha varit hela
stentun, eller stentunar med överbyggnad av
störar, halvtun. Förr stängslade man inte in
djuren i hagar, utan man ville stänga dem ute
från åkrar och ängar. Gamla gränser för mark
wanvändning skär ibland tvärs igenom det
som idag är ett änge.
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Stenrösen
Det är inte alltid lätt att avgöra om ett stenröse
är en grav, eller ett odlingsröse. Många gånger
kan det faktiskt vara både och: på en grav har
man senare lagt odlingssten.

Äldre åkrar
I en del ängar finns spår av åkrar som ibland är
mycket gamla. Ofta är de från 1800-talet, men
en del kan till och med vara ända från bronsåldern, mellan 1500 och 500 före Kristi födelse.
Man kan ibland se spåren av handgrävda diken, som delar in bredsrummen i små tegar.
Det kan också finnas rester av mer tillfälliga
åkrar, lindbruk. Ofta har man valt att fortsätta
hävda de stora öppna ytorna för att de har varit lättskötta. Därför är bredsrum som bär spår
av åkerbruk en ganska vanlig syn i ängar. De
insådda kulturväxterna har förädlats fram för
att kunna ge högre skördar än sina vilda släktingar, men de är därmed också mer beroende
av att odlas. Om ett bredsrum återgår till att
skötas som äng, kommer omgivande växter på
sikt att återta det, även om vallväxterna kan stå
kvar under lång tid.

Byggnader
Slåtterbodar i bulteknik står idag i en del ängar. De används till att förvara redskap, bänkar
och annat som hör änget till. På så sätt är de en
del av den levande ängstraditionen.
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Slåtterbod i Liste ängar i Norrlanda.
Foto: Hjalmar Croneborg
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Ordlista
Många gotländska namn på växter är inte
desamma över hela ön. De som anges i denna skrift är därför ofta bara ett av flera som
används. Det gäller även andra begrepp. Ett
exempel är ordet vast: på Sudret betyder det
stenmur, norröver på Gotland är vast ofta ett
mer allmänt begrepp för rader av stenar, träd
och buskar.
hävd att bruka en mark så att den ger foder

och hålls i gott skick
fagning att samla ihop löv och kvistar på våren
slåtter att slå av gräset
höbärgning att samla ihop höet och ta hem det
efterbete att låta djur gå i änget och beta på
hösten
klappning att beskära träden för att ta löv till
foder
röjning att beskära och fälla träd och buskar
orv liens skaft
orvkrokar handtagen till skaftet
sigde lieblad
sigdspån bryne av trä
reive räfsa av trä
laugknipse huggjärn som används till att ta löv
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bredsrum stor öppen yta där höet breds ut
brya grävt vattenhål
vät naturlig vattensamling
vast stenmur (se ovan)
släke rötade tångmassor som hopat sig på

stränder
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Läs mera
Om de gotländska ängarna har mycket skrivits
genom åren. Det mesta av innehållet i denna
skrift är hämtat ur tidigare material. Denna
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