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Inledning 
Två markområden på tre angränsande fastigheter på Ingmarsö ska restaureras för att återskapa forna 
betesmarker. Ingmarsö Byalag har fått medel från UROSS Leader till ett kulturlandskapsprojekt där 
betesmarksrestaureringen ingår. Projektet pågår från april 2010 till oktober 2012. Per-Erik Karlsson och 
Rolf Månsson, brukarna i de två områdena, kommer att genomföra restaureringen. Vasslåtter och enklare 
slyröjning för att restaurera en strandäng utförs också av frivilliga intresserade på Ingmarsö.  
 
I området vid Femsund planeras 4,25 ha att stängslas in för bete. Bedömningen är att miljöstöd efter 
restaureringen kan sökas för mellan knappt 1,22 hektar till tre hektar beroende på vilken stödform som 
accepteras. I området vid Stora Kastet hägnas 1,7 hektar för bete. Bedömningen är att miljöstöd efter 
restaureringen kan sökas för mellan 1,04 till nästan hela hägnadsområdet beroende på vilken stödform 
som accepteras. 
 
Detta är en markinventering som ska fungera som underlag till planering av restaureringen och framtida 
uppföljning samt ansökan om miljöersättning från Jordbruksverket, vilket ska ske efter avslutad 
restaurering. Inventeringen har gjorts av Anna Koffman på Calluna AB på uppdrag av Ingmarsö Byalag. 
Inventeringen har gjorts 16 och 17 maj och kompletterande fältbesök har gjorts 3 juni, 21 och 22 juli samt 
26 augusti. Ett arbetsmaterial togs fram till 3 juni då Anna, Rolf och Per-Erik gemensamt gick igenom 
markerna och diskuterade restaureringsinsatser, målbild och naturhänsyn. Den 30 augusti stämde Anna av 
markinventeringen med Peter Hammarbäck, handläggare av miljöersättningar på Länsstyrelsen. Peter gav 
framförallt synpunkter kring målbild för restaureringen, hänsyn och möjliga miljöersättningar när 
betesdriften är igång. 
 
Tanken är att markinventeringen och samrådet ska bidra till lyckad betesmarksrestaurering. 
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Områdesbeskrivning för marken vid Femsund 
Se  kart- & fotobilaga. 
Fastighet I 2:3 som arrenderas av Per-Erik Karlsson samt mindre del av 1:5 (den västligaste delen av 
strandängen) som ägs av stiftelsen Ingmarsö Norrgård och skola. 
 
Tabell 1 
Hektar Typ Nr 

0,19 Bergimpediment/Skogsbacke a 
0,21 Igenväxande hagmark, lövskog, oplöjd b 
0,01 Bergimpediment c 
0,03 Bergimpediment d 
0,08 Bergimpediment/Skogsbacke e 
0,60 Klibbal f 
0,24 Klibbal g 
0,10 Strandäng h 
0,08 Strandäng i 
0,02 Bergimpediment j 
0,21 Tät vass k1 
0,49 Tät vass k2 
0,39 Bergimpediment/Skogsbacke l 
0,49 Igenväxande hagmark, fortfarande öppen, oplöjd m 
0,34 Igenväxande hagmark, fortfarande öppen, plöjd n 

Markanvändningshistorik 
Markerna vid Femsund tillhör Båtdraget och betades av Kjell Anderssons kor fram till 1960. Den östra 
strandängen ligger på Norrgårdens mark men kan på 1960-talet ha ingått i Kjell Anderssons betesområde 
eftersom marken då ägdes av kommunen och det tidigare jordbruket lagts ned. Område n har varit plöjd 
och redovisas som åker på 1950-talsekonomen och häradskartan från 1909. Laga skifteskartan från 1847 
visar att området var utmark förutom en liten slåtteräng som ligger vid nuvarande alskog (område f). Den 
mark som betades och plöjdes fram till 1960-talet var på 1847 års karta angivet som skogsmark som 
gränsade till stranden. Strandängarna ligger delvis på mark som bildats genom landhöjning sedan 1847. 
En karta från 1878 finns över sjöfoderslåtter till Ingmarsö by. Där framgår att de idag igenväxande 
strandängarna i området användes till sjöfoderslåtter. 

Trädskikt 
Flygfoto från 1960 visar att nästan hela området var öppen betesmark och område n var plöjt. Trädklädda 
impediment s.k. betesbackar eller skogsbackar (område a ,b ,e ,l) omfattade då ca 0,58 ha. Skogsbeklädda 
delar utan trädkontinuitet (igenväxt sedan 1960) omfattar ca 1,07 hektar. Igenväxningen i hela området 
består till stor del av tall men även asp, björk och en del gran på de torra och friska markerna. 
 
Område b som idag är blandskog var då betad mark med solitära träd ca 0,31 ha. Delområde a, b ,e ,d och 
l har således trädkontinuitet. Äldre träd kan också finnas i kanten till omgivande skog. De flesta träden i 
området är således 40-50 år gamla och uppenbarligen igenväxningsträd.  
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Område b utgörs av blandskog med asp, björk och stort inslag av tall och gran på plan mark. I område n, 
som karaktäriseras av att fortfarande vara relativt öppen hagmark, finns ett trädtätt hörn som gränsar till 
område l. Längs med diket i östra kanten av område n är det också tätt med lövträd och gran. Område f 
och g är klibbalskogar. Klibbalskogarna ligger på landhöjningsmark. På 1847 års laga skifteskarta gick 
strandlinjen i övre delen av dagens klibbalskogar. På 1847 års karta framgår att en inäga nära stranden, 
Femsundstäppan, nyttjades som äng för vinterfoder. På flygfoto från 1960 är områdena trädlösa fuktängar. 
I område f finns träd som har börjat bilda socklar men de är inte tydlig utbildade. Andelen döda/döende 
alar är ringa. Skogsbackarna (område a, e och l) domineras av tall med inslag av björk och rönn och 
andra lövträd. Riktiga gammeltallar är sällsynta men tall äldre än 50 år förekommer. Ek och hassel är 
ovanliga eller förekommer inte alls, varken i skogsbackarna eller i övriga områden. 

NATURVÄRDESTRÄD 
I område b har några av asparna blivit så pass grova att de håller på att utvecklas till naturvärdesträd. En 
asp är ca 50 cm i brösthöjd. Ett fruktträd finns i västra delen. I område n, den öppna hagmarken som varit 
plöjd, finns fem trädformiga sälgar i den östra dikeskanten. Några av dessa är både grova och vidkroniga. 
I norra kanten har en jättesälg fallit för några år sedan och två stora stammar ligger på marken. Nya skott 
har börjat växa upp. I område m finns fyra solitära bärande träd (blommande). I skogsbackarna, område a, 
e och l,  där berget går i dagen, har inte naturvärdesträd specifikt inventerats. Den vidkroniga lågt växande 
häggen som växer precis mellan södra hällen i område a och klibbalskogen bildar ett fint bryn mot den 
öppna hagmarken och utgör naturvärdesträd. 



        2010-09-08 
 
 
                              Ingmarsö markinventering I 2:3, 1:5, 1:26 – underlag för betesmarksrestaurering  
 

 6 

 

TRÄD SOM BÖR SPARAS  
Naturvärdesträd, efterträdare till naturvärdesträd eller andra träd som bör sparas har listats i tabell 2.  
 
Tabell 2 
Delområde Nr Träd som bör sparas Antal Antal/ha efter 

restaurering 

Bergimpediment/Skogsbacke a 

Området har trädkontinuitet. 
Spara alla träd som bedöms vara 
äldre än 50 år samt ett antal 
efterträdare. Spara rönnar.  

- >100 

Igenväxande hagmark, lövskog b 

Grov asp: 3 
Sälg: 1 
Frukträd: 1 
Grovgrenig tall: 2 

7 29 

Bergimpediment c Inga huggningar - - 

Bergimpediment d Inga huggningar - - 

Bergimpediment/Skogsbacke e 

Fällning eller kvistning av tall vid 
växtplats med Adam och Eva 
(södra delen). Området har 
trädkontinuitet. Spara alla träd 
som bedöms vara äldre än 50 år 
samt ett antal efterträdare. Spara 
rönnar och fruktträdet. 

- - 

Klibbal f 

Alskogen utglesas successivt och 
slutmålet är en helt öppen eller 
mycket gles alskog.  
 
Ett frukträd finns i NV delen och 
sparas. 

Max 40-tal 
träd 

<60 

Klibbal g 
Alskogen bevaras helt och ingår 
inte i stödberättigat område 

  

Bergimpediment j Igenväxningsträd, klibbal mm fälls. - - 

Bergimpediment/Skogsbacke l 

Området har trädkontinuitet. 
Spara alla träd som bedöms vara 
äldre än 50 år samt ett antal 
efterträdare.  

- >100 

Igenväxande hagmark, fortfarande öppen 
m& 
n 

Rön: 1 
Björk: 8 
Sälg: 6 
Bärande träd: 4 
Grovgrenig tall i skogskant: 4 

23 28 

Buskskikt 
I område b, c, d och m finns enbuskar och nyponbuskar. I område d står en mårbärsbuske. I område m 
och n har många enar dött och står med bruna barr och i område b finns även döda nyponbuskar. I 
skogsbackarna/impediment finns mycket enbuskar. I område a finns ovanligt många rönnar.  

BUSKAR SOM BÖR SPARAS 
De enbuskar som är vitala sparas. De flesta vitala nyponbuskar sparas. Det finns några utbredda snår med 
nyponbuskar i kanten mellan område b, e och m och dessa bör glesas ur men inte helt tas bort. Buskarna 
kommer att fylla en viktig funktion att freda känslig flora, som exempelvis Adam och Eva mot bete. 
Buskarna får dock inte blir för täta och skugga ut fältskiktet för mycket., 
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Fältskikt och flora 
I område m finns på och kring de öppna och solbelysta hällarna i c, d och e torrängsflora (Torräng, 
Fårsvingeltorrängs-typ/ Torräng, Hällmarkstorrängstyp enligt Nordiska ministerrådet vegetationstyper). 
Adam och Eva utgör karaktärsart och förekommer rikligt i norra delen. På och kring hällarna finns 
torrängsarter som solvända, jungfrulin, vårbrodd, luddlosta, nagelört, backförgätmigej, backtrav, krypnarv 
och liten fetknopp.  
 
Floran bedöms här ha höga naturvärden och kräver särskild hänsyn vid restaurering och betesdrift. 
Området har ungefärligen avgränsats på karta. Adam och Eva har också utbredda förekomster i delar av 
område a, b e. En restaurering behövs då Adam och Eva håller på att skuggas ut av greniga ungtallar, 
buskar och sly. Totalt räknades 480 blommande Adam och Eva. 
 
Område n har varit plöjt och plöjdes senast på 1950-talet.  I område n samt de delar av område m som inte 
är torräng, är marken mestadels frisk. Närmast Femsund är den fuktig. Fältskiktet är trivialt och domineras 
av bredbladiga gräs som hundäxing, timotej och kvickrot. Hundkex, älggräs och åkertistel är utbredda. 
Intressant är att brudbröd och småborre som hör till hävdfloran också är utbredda. Fodervärdet är redan i 
nuläget mycket gott i område m och n. 
 
I område b är grässvålen mestadels upplöst. Fältsiktet är där lundartat med bl.a. liljekonvalj, gökärt och 
gullviva. I klibbalskogarna (f och g) finns typiska dränkningståliga växter som videört och kabbleka. 
Fältskiktet, i de delar som har jordtäcke i skogsbackarna i område a, e och l, karaktäriseras av smalbladiga 
gräs, gökärt, liljekonvalj, gullviva, ärenpris och blåbär. Område l består av två höjder med en ”dalgång” 
som förenar ängen med stranden vid Femsund. 
 
Den rödlistade fjärilen, sexfläckig bastardsvärmare (nära hotad) påträffades i område n. Den är knuten till 
miljöer med småskaligt jordbruk och kontinuitet av ängs- och betesmarker. 

Strandäng 
Det finns två strandängar som växt igen med vass och klibbalsly och som övergår i klibbalskog. Dessa 
ligger till stor del på landhöjningsmark som på 1847 års karta låg under vatten. En karta från 1878 över 
sjöfoderslåtter till Ingmarsö by visar att den inre viken i Femsund samt den östra användes till 
sjöfoderslåtter. Strandängarna delas in i flera ägofigurer som betecknas som ”rör” eller ”sälting”. Rör är en 
dåtida beteckning för  bladvass.  Sälting är strandäng med starr och andra strandängsarter. Det är just den 
övre delen av strandängen som benämns sälting (motsvarar ungefär läget för område h och i).  
 
Strandängen i den inre delen av Femsund delas i två delar (h och i) av en häll. Område där vassen är tät 
och ingen strandängsflora alls finns, har avgränsats till område k1 (inre Femsund) respektive k2 (östra 
delen, som inte ingår i hägnaden). I område k2 går en träspång som leder till tomtområde. I område k1 
övergår den täta vassen i strandäng med gles vass, h och i där rester av strandängsflora finns. 
Strandängarna vid Femsund var fram till 1970-talets slut artrika. Orkidén ängsnycklar räknades i hundratal 
(Lars Westling, muntligen). Floran har utarmats. Idag finns en restpopulation av ängsnycklar kvar, 
uppskattningsvis ett 30-tal i område i. I område h och i är fortfarande karaktärsarterna ormtunga och 
gulkämpar utbredda i delar av ängen och spridda förekomster av kustarun finns i område h. I den östra 
strandängen (h) påträffades 24 arter vid inventering 2010 och i den västra (i) 19 arter vid inventering 
2007. Krypven är mattbildande i den nedre delen av strandängen. Längst ut dominerar bladvass helt. 
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Efter en lyckad restaurering kommer en betesmark ha återskapats längs hela fuktighetsgradienten 
våtmarksvegetation, starräng, fuktäng upp till friskängen som tar vid i Djupdal. Hägnaden görs så att bete 
kan ske ända ut i vattnet, vilket är en förutsättning för att återskapa en hävdad strandäng. 
 
Initial vasslåtter planeras år ett som ett led i restaureringen av strandäng. Det blir en förberedelse året 
innan betesdjuren kommer till området. Vasslåttern ska ske två gånger per växtsäsong. Första tillfället 
kring midsommar och andra ca fyra veckor senare. Detta ska hämma återväxten av vass. Tillgång finns till 
ett aggregat som skär av under vatten och vanlig slåtter sker från landsidan. Syftet med slåttern är att trötta 
ut vassbeståndet och underlätta för betesdjuren att återskapa strandäng. Den vass som samlas i högar kan 
med fördel brännas på hösten eller vårvintern om väderförhållandena möjliggör det. År två planeras 
betesdjuren släppas på och då är det viktigt att betestrycket är högt. Om det finns rikligt med gammal 
fjolårsvas ska detta tas bort innan djuren släpps, lämpligen innan vegetationsperioden börjar. Fungerar 
betet väl behövs inte fortsatt vass-slåtter.  

Impediment 
I det område som redovisas på kartan kan område a, c, d, e, j, l komma att klassas som impediment, d.v.s. 
område där djuren inte finner något att beta. Dessutom kan det finnas snår med buskar som överstiger 10 
kvadratmeter och som kanske räknas som impediment.  Vid noggrann avgränsning kommer arealen 
impediment i dessa områden bli mindre än här redovisat, eftersom partier av dessa områden kan betas. I 
den grova avgränsning som gjorts här är område a och l större än 0,1 hektar och alla är större än 0,01 
hektar, vilka är gränserna för acceptabla impediment vid olika former av miljöersättning.  

Målbild  
Målbilden är att ungefärligen återskapa det landskap som återfinns på flygbilden från 1960. Det innebär 
öppen betesmark med enstaka träd (<60 träd/ha) för område m och n som även idag är relativt öppna, 
alskogen (område f), strandängen (h, i) samt område b som idag är en blandskog. De naturvärdesträd som 
hittats i inventeringen i dessa områden kan sparas utan att betesmarken blir för trädtät för att få 
miljöersättning. 1960 års landskap visar också att det fanns skogsbackar, område a, e, l. Skogsbackarna 
betades och var glesare än idag men trädtätheten överskred 60 träd per hektar. Målet är att i restaureringen 
ta ned träd som bedöms vara yngre än 50 år, förutom träd som har funktionen att efterträda äldre träd i 
skogsbacken. I skogsbackarna finns på flera ställen rönn som generellt sätt är träd som bör sparas. 
 
Bryn mellan omgivande skog och öppen betesmark är ekologiskt sett mycket viktiga biotoper. I området 
finns förutsättningar att skapa varierade bryn med inslag av sälg, enbuskar, nyponbuskar, grovgreniga 
tallar, rönnar och enstaka grova aspar. De allra flesta av de buskar som finns i området, med undantag för 
döende enar, bör lämnas då de skapar mosaik och småbiotoper. Särskilt de enbuskar, nypon och rönnar 
m.m. som finns i brynen är värdefulla att spara. Döda grenar i nyponbuskarna är bra att hugga bort för att 
föryngra dem. Om det i ett senare skede visar sig vara omotiverat stor yta som täcks av buskar är det lätt 
att åtgärda i samband med att miljöersättning söks efter restaurering.  
På kartan visas det område som planeras att hägnas för betesdjuren. Området är 4,25 hektar. Hur stort 
området som miljöstöd kommer att sökas för beror på vilken typ av miljöstöd som den här marken 
uppfyller kriterier för. Detta beror på vilka naturvärden som finns och resultatet av restaureringen. Typ av 
miljöstöd påverkar hur mycket impediment som får ingå, vad som klassas som impediment och om fler än 
60 träd per hektar accepteras i delar av betesområdet.  
 
Troligen kommer formen betesmark allmänna värden eller betesmark särskilda värden (vilken berättigar 
till högre ersättning) vara de stödformer som marken passar in på. Området med torrängsflora och rik 
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population av Adam och Eva har mycket goda förutsättningar att uppfylla kriterierna för särskilda värden. 
Huruvida skogsbackarna kan ingå eller ej i miljöstödsberättigad areal är svårt att avgöra nu. Chanserna att 
de kan ingå ökar om igenväxningsträd avverkas samtidigt som det är viktigt att inte försämra naturvärden 
knutna till träd och buskskikt som finns där nu. 

Hänsyns 
Känslig flora finns i torrängspartierna i norra delarna av område m, samt i delar av område b och e. Extra 
försiktighet ska tas vid själva restaureringen då ett antal fordon kommer köra i området och virkeshögar 
och brännhögar upprättas. Sådana högar ska inte förläggas till nämnda områden med bevarandevärd flora.  
 
Restaureringsområdet innehåller en stor del fuktiga marker som är extra känsliga för markskador och 
kompaktering vid traktorkörning. Trädfällning, omhändertagande av virke och slyröjning ska göras på 
tjälad mark, alternativt att ris läggs ut. Röjning och trädfällning på våren och försommaren undviks. 
Röjning av enstaka buskar i område m och b och mindre områden med sly i de igenväxta strandängarna, 
kan göras under vegetationsperiod utan att störa fågellivet.  
 
Vasslåttern kring midsommar innebär alltid en viss risk att störa fågellivet. Det är bäst om den kan 
förläggas till veckan efter midsommar då risken för att störa fågelhäckning minskar. I det aktuella området 
har inte sjöfågel, som exempelvis skäggdopping och sothöna setts häcka, vilket innebär att vasslåtter i 
andra halvan av juni inte borde orsaka skada.   
 
Området innehåller inte så många naturvärdesträd och värdefulla buskar men några har hittats. Det finns 
några gamla vidkroniga sälgar som är viktiga att spara. Sälgen som blommar mycket tidigt på våren är en 
viktig näringskälla för humlor och bin, som i sin tur är viktiga pollinerare senare under växtsäsongen. En 
döende trädformig sälg hyser ofta en rik insektsfauna. Det finns också ett antal frukträd en stor hägg samt 
några grova gamla aspar och tallar som är viktiga att spara. De träd som föreslås sparas i tabell 2 borde 
vara förenligt med reglerna för betesmark med allmänna värden eller särskilda värden. Döda grövre träd 
lämnas då de utgör viktiga livsmiljöer för insekter och vedsvampar. 
 
Tidigt betespåsläpp ska undvikas i delarna med torrängsflora och området med Adam och Eva i norra 
delen av betesmarken. Det kan också vara aktuellt att vissa år freda områden helt från bete. I övriga delar, 
särskilt strandängen, och den röjda alskogen, är tidigt betespåsläpp och högt betestryck nödvändigt under 
restaureringsfasen och de närmsta åren efter avslutad restaurering. På strandängen finns ett bestånd med 
ängsnycklar och efter restaureringen kan det vara aktuellt att freda del av strandängen från försommarbete. 
 

Genomförande av restaureringen 
Projektet har beviljats medel för betesmarksrestaurering och pågår mellan 2010 och 2012, vilket innebär 
att trädfällning kan ske i en etapp hösten/vintern 2010/2011 samt 2011/2012. Att röja fram plats för 
stängsel och sätta upp stängsel är högt prioriterad och bör ske i den första etappen så att betesdjur kan vara 
på plats 2011. Högt betestryck redan under restaureringsfasen blir en del av restaureringen. 
 
För snabb röjning innebär risk för röjgödsling. I det här området där träduttaget i de bördiga markerna 
(exempelvis område n) huvudsakligen är koncentrerat till dikeskanter och trädtäta ”hörn” är bedömningen 
att trädfällning om två etappar är ekologiskt sett möjlig utan att orsaka stora negativa konsekvenser. Dock 
kräver det mycket stora arbetsinsatser av utförarna för att hinna verksställas under projektperioden. Det 
svåraste området att restaurera är område f – att återställa strandäng av alskog. Där är risken för 
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röjgödsling och uppslag av täta alskott stor. Om man redan från början är medveten om att trädfällningen 
medför att man måste röja alskott manuellt ett antal år efter restaureringen i kombination med betesdrift, 
så är det värt att genomföra trädfällningen på två-tre etapper. Under flera år efter avslutad restaurering 
kommer man behöva röja alskott som djuren inte betat av, två till tre gånger per år.  Manuell röjning även 
under betesdriften kan bli nödvändig även i andra delar av området. En del av miljöersättningen ger bidrag 
till sådana insatser. Olika metoder för att hindra/dämpa alskottsuppslag kan med fördel prövas i projektet. 
 
I området där det växer Adam och Eva är det viktigt att få fram mer ljus till fältskiktet samtidigt som 
partier med halvskugga behålls så att inte hela området blir helt ljusöppet. Många unga tallar behöver 
fällas. Grövre tallar kan med fördel kvistas upp.  
 
I Område b, som idag helt utgörs av skog sparas de naturvärdesträd som pekats ut (grova aspar, 
grovgreniga tallar, äldre björk, rönn, en och fruktträdet). En trädgrupp kan sparas om 10 m2 med max 6 
träd och godkännas inom stödberättigad areal. Trädgruppen ger skugga och skydd för djuren. 
 
Slåtter av den höga vegetationen i område n och m under restaureringsfasen bidrar till att trötta ut 
näringsarter som vägtistel och älggräs. Bränning ska ske av vasshögar och ris hösten/vårvintern 2010/2011 
om väderförhållanden tillåter. 

Betesdriften 
Avsikten är att markerna ska betas med nöt. Eventuellt kommer high land cattle från besättning i Brottö 
kulturreservat att beta i området. Sambete med får, eller att hagmarken först betas av det ena djurslaget 
och sedan det andra, kan också komma att bli aktuellt. Avsikten är att betesdjuren, åtminstone i vissa 
delar, betar första gången 2011. Tidigt betespåsläpp ska undvikas i delarna med torrängsflora och området 
med Adam och Eva i norra delen av betesmarken. I övriga delar, särskilt strandängen, är tidigt 
betespåsläpp och högt betestryck önskvärt under restaureringsfasen. I juli månad när många människor rör 
sig i området är avsikten att inte ha betesdjuren där. Väl planerade stängselgenombrott och eventuellt inre 
fållor samt information är viktigt för att undvika konflikt mellan djurhållare och människor som passerar. 

Områdesbeskrivning för marken vid Stora Kastet 
Se kart- & och fotobilaga. 
Fastighet  I 1:26 som ägs av Rolf Månsson. 
 
Tabell 3 
Hektar Typ Nr 

0,73 Igenväxande hagmark, fortfarande öppen, plöjd o 
0,11 Lövskog, tidigare betad p 
0,30 Igenväxande hagmark, lövskog, plöjd q 
0,11 Klibbal r 
0,34 Lövskog, tidigare betad s 
0,22 Tät vass t 
0,08 Lövskog, tidigare betad u1 
0,05 Lövskog, tidigare betad u2 

1,6 Hela betesområdet 2 
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Markanvändningshistorik 
Laga skifteskartan från 1847 visar att de två gräsmarkerna som sträcker sig ned till Stora Kastet brukades 
som slåtteräng för att få vinterfoder.  Ängarna hade namnen Långvarpet (norra ängen) och Blötängen 
(södra). Den strandnära delen av Blötängen redovisas som sjöfoderslåtter, där man tagit ”rör”, på en karta 
från 1878. Inägomarken är på häradskartan från 1909 samt 1950-talsekonomen redovisad som åkermark. 
Flera grunda gamla diken finns från den tiden. Rolf Månsson berättar att fastigheten 1:26 köptes av 
morbror Gustav Ekroth någon gång på 1930-talet. Fastigheten hade dessförinnan tillhört Nybygget. 
Troligen var perioden av åkerbruk ganska kort, kanske ett par decennier i början av 1900-talet. 1952 
plöjde Gustav Långvarpet och Blötängen med den nya bolagstraktorn. Det var Ingmarsös första traktor 
som inköpts året innan. Växelbruk mellan havre och vall pågick fram till 1959 då hö bärgades för sista 
gången. På flygbilden från 1960 syns tydligt att halvöppna skogsområden kantade den plöjda marken 
(område s, p, u1, u2). I område s fanns tidigare en hölada som försvann på 1990-talet när en elledning 
drogs. En häll i strandlinjen i område s utgjorde båtplats för den båt som Viktoria Johansson på 
Norrgården rodde med ut till betesdjur som gick på Kålgårdsön (första halvan av 1900-talet).  

Trädskikt 
Flygbilden från 1960 visar att område q, Blötängen. var helt öppen i en 20-30 m bred remsa. Den marken 
har varit plöjd. Träd fanns på flygbilden i u1 och u2 som kantar den plöjda delen på östra, västra och 
södra sidan. Norra delen övergår i fuktäng på 1960-talsbilden men utgörs idag av en albård (r) som 
gränsar till vass. Utmärkande för just den här hagmarken är det stora inslaget av ek (u1 och u2) som bildar 
bryn mellan den tidigare plöjda marken och hällmark och skog. Området kan urskiljas på flygbilden från 
1960-talet. I kanterna till den plöjda marken finns följaktligen en trädkontinuitet. 
 
Den tidigare plöjda delen utgörs av 50-årig björkskog.  Antalet björkar i den tidigare plöjda delen 
räknades till ca 85 st. Förutom björk finns tre trädformiga flerstammiga sälgar och en ensamstående al. I 
kanterna med ek räknades 35 ekar som var upp till 40 cm i brösthöjd. En ek, som dock står strax utanför 
fastigheten, var betydligt äldre än de andra. Den är ca 80 cm i brösthöjd, har hålbildning och står inväxt i 
en klippbrant. Det finns bara någon enstaka gren kvar av kronan. Några ekar står och trängs med varandra 
och några klenare ekar kan behöva fällas för att vårda ekbeståndet. 
  
Område o, Långvarpet, har avgränsats i de gamla dikena till tidigare plöjd mark och den är helt öppen på 
flygbilden från 1960. Område p och s har inte varit plöjt och utgör gles skog på flygbilden från 1960. 
Dessa områden har trädkontinuitet. I område p finns asp (några är angripen av aspticka), gran, tall och en 
ganska klen ek. Mot klippbrant och block står några granar. Område s utgörs av en blandskog med ek, asp, 
ask, rönn, sälg, tall, björk och några enstaka fruktträd. Inslaget av träd med naturvärden är förhållandevis 
stort. Skogen gränsar till sjön.  Träd kan ha betydelse som boträd för knipa och storskrake. Ett antal holkar 
för dessa fåglar är också uppsatta. 
 
Den tidigare plöjda marken på Långvarpet, område o, är fortfarande relativt öppen. Igenväxning har 
främst skett med björk och gran. Lövsly står tätt i vissa delar. 

NATURVÄRDESTRÄD 
De grövre ekarna (över 40 cm i brösthöjd) kan klassas som naturvärdesträd även om det bara är en ek som 
är hålträd och har uppenbara naturvärden. I området finns några vidkroniga trädformiga sälgar, rönnar, 
frukträd, grovgrenig tall och en grövre ask. 
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TRÄD SOM BÖR SPARAS I STÖDBERÄTTIGAD MARK 
Naturvärdesträd, efterträdare till naturvärdesträd eller andra träd som bör sparas. Fler eller färre träd kan 
vara aktuella att sparas beroende på målbild för miljöstöd. 
 
Tabell 4 
Delområde Nr ha Träd som bör sparas Antal sparade träd Antal/ha efter 

restaurering 
Lövskog, tidigare 
betad 

u1, 
u2 

0,12 35 ekar 
 

35 291 

Igenväxande 
hagmark, lövskog, 
plöjd q 

0,30 Ensamstående al: 1 
Sälgar: 4 
Vissa björkar kan sparas. 
 

5 träd sparas om inga 
björkar sparas. 14 
björkar kan sparas om 
gränsen är 60 träd/ha.   

16 

Klibbal r 

0,11 Ej prioriterat för restaurering. 
Får då hamna utanför 
stödberättigad areal. 

  

Igenväxande 
hagmark, 
fortfarande öppen, 
plöjd o 

0,73 Björk, bukettformad: 2 
Björk vanlig: 17 
Sälg: 2 

21 29 

Lövskog, tidigare 
betad p 

0,11 11-13 träd av asp, tall och ek. 11-13 träd 118 träd/ha om 
13 träd sparas. 
 
100 träd/ ha om 
11 träd sparas 

Lövskog, tidigare 
betad s 

0,34 Ek: 6  
Rönn: 3 
Tall: 4 
Sälg: 5 
Fruktträd: 2 
Asp: 5 
Björk: 2 
Ask: 1 
(Betydligt fler träd kan ur 
naturvårdssynpunkt sparas) 

Minst 23 Ett glest 
alternativ blir 68 
träd. 

Buskskikt 
I ekbrynet (u1, u2) och i den sjönära skogen (s) finns enbuskar och rönn.  

BUSKAR SOM BÖR SPARAS 
En och rönn sparas. 

Fältskikt och flora 
Långvarpet (område o) har en historia som slåtteräng och har under en period i början av 1900-talet samt 
några år på 1950-talet varit plöjd åker med vallodling och havre. Däremellan är det troligt att marken 
använts för bete. Rolf Månsson har haft sina kor där på bete vid några tillfällen på 1990-talet.  
 
Ängen sluttar svagt mot en strandskog vid Stora Kastet och gradienten märks i vegetationen. I den nedre 
delen är vegetationen frodig och högväxt medan den är mer lågväxt i den övre delen. Hundkex, åkertistel, 
hundäxing, kvickrot är dominerande arter i den nedre delen. I den övre delen dominerar partier med mer 
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lågvuxen örtrik flora – daggkåpor, gullviva, gulvial, rölleka, vitpyrola, småborre, darrgräs och höskallra är 
exempel på arter. Denna del med ängsvegetation med stort innehåll av hävdarter har avgränsats på kartan. 
Multnande rishögar och i fläckar med tät sly har lokalt påverkat floran.  
 
En provruteinventering har gjorts där 10 rutor om 50x50 cm slumpades ut. I de 10 rutorna hittades totalt 
49 arter. Utanför rutorna noterades ytterligare arter och totalt påträffades 72 arter. Artlista och karta finns i 
separat datafil. Om fler inventeringar hade gjorts under växtsäsongen hade sannolikt betydligt fler arter 
återfunnits. Arternas sammansättning har analyserats enligt indikatorartlistan i Ekstam, U. & Forshed, N. 
1992. Om hävden upphör. Kärlväxter som indikatorarter i ängs- och hagmarker. Artantalet är 
förhållandevis stort för en äng på 0,73 ha inventerad vid ett tillfälle. Majoriteten av arter hör till gruppen 
som minskar i mängd först i slutfasen av igenväxning (25 st.). Arter som minskar i mängd i mellanfasen 
av igenväxning var också talrika (16 st.). En mindre del (8 st.) hör till gruppen som ökar i mängd i alla 
faser av utebliven hävd. Två arter, ängsskallra och darrgräs, påträffades ca 20 m från den västra ingången, 
i ett parti med artrik lågvuxen vegetation. Dessa arter hör till gruppen av arter som minskar tidigt i mängd 
vid utebliven hävd. 13 arter var gräsmarksarter som lång tid haft sin utbredningstyngdpunkt i äldre tiders 
vinterfodermarker. Dessa klarar slåtter och efterbete bra men missgynnas av försommarbete, men kan 
gynnas om betespåsläpp sker efter midsommar. Exempel är darrgräs, gökärt, nattviol, prästkrage, gulvial 
och rödklint. Arterna är ett arv från tiden som slåtteräng och med rätt skötsel finns goda förutsättningar att 
deras utbredning ökar. 14 växter påträffades som indikerar kväverika växtplatser, 14 växtarter påträffades 
som indikerar måttliga kvävenivåer och 13 som indikerar kvävefattiga växtplatser. Detta förhållande borde 
tyda på att ängen inte är särskilt kväverik. 
 
Område q Blötängen, har örtrik flora som är ganska lundartad eftersom trädskiktet är slutet. Blåsippa, 
vitsippa och gullviva är väl spridda. I kanten till klibbalsbården finns ormbär och orkidén tvåblad samt en 
planta av trolldruva. Det finns några växtplatser med nattviol. Sammanlagt räknades 20 plantor varav flera 
växte i det sydvästra hörnet. Skogsknipprot är också spridd. Näringsarter som hundkex är spridda. 
 
Mellan albården (r) och vassen (t) finns en smal remsa med strandäng. Floran är trivial. Älggräs är 
dominerande. 

Målbild  
Målbilden är att ungefärligen återskapa det landskap som återfinns på flygbilden från 1960. Det innebär 
öppen betesmark med enstaka träd (<60 träd/ha) för område o som även idag är relativt öppen samt 
område q som idag utgör en björkskog. De naturvärdesträd eller andra träd som bör sparas som hittats i 
inventeringen i dessa områden kan sparas utan att betesmarken blir för trädtät för att få miljöersättning. 
1960 års landskap visar också att det fanns trädklädda betesmarker i strandskogen (område s) område p i 
Långvarpet samt ekbrynet i Blötängen (område u1 och u2) .  Områdena var glesare än idag men 
trädtätheten överskred 60 träd per hektar. Målet är att i restaureringen ta ned träd som bedöms vara yngre 
än 50 år, förutom träd som har funktionen att efterträda äldre träd. Rönn är generellt sätt är träd som bör 
sparas. Albården i område r är inte prioriterad att avverka utan kan vara kvar som den är. 
 
Bryn mellan omgivande skog och öppen betesmark är ekologiskt sett mycket viktiga biotoper. I området 
finns förutsättningar att skapa varierade bryn med inslag av sälg, rönn, enbuskar, grovgreniga tallar, och 
enstaka grova aspar. I blötängen finns på östra och västra sidan om ängen en för Ingmarsö relativt sällsynt 
brynmiljö av ek som ska bevaras och där ekbeståndet ska vårdas. De allra flesta av de buskar som finns i 
området, bör lämnas då de skapar mosaik och småbiotoper och buskar inte utgör ett stort inslag i området. 
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På kartan visas det område som planeras att hägnas för betesdjuren. Området är 1,7 hektar. Hur stort 
området som miljöstöd kommer att sökas för beror på vilken typ av miljöstöd som den här marken 
uppfyller kriterier för. Detta beror på vilka naturvärden som finns och resultatet av restaureringen. Typ av 
miljöstöd påverkar hur mycket impediment som får ingå, vad som klassas som impediment och om fler än 
60 träd per hektar accepteras i delar av betesområdet. Bedömningen är att miljöstöd efter restaureringen 
kan sökas för mellan 1,04 till nästan hela hägnadsområdet beroende på vilken stödform som accepteras. 
 
Troligen kommer formen betesmark allmänna värden eller betesmark särskilda värden (vilken berättigar 
till högre ersättning) vara de stödformer som marken passar in på. Området med ängsflora med stort inslag 
av hävdarter i västra delen av Långvarpet har goda förutsättningar att uppfylla kriterierna för betesmark 
med särskilda värden. Eventuellt kan också ekbrynen (u1 och u2) utgöra särskilda värden. Huruvida de 
trädtäta områdena som ju också har trädkontinuitet kan ingå eller ej i miljöstödsberättigad areal är svårt att 
avgöra nu. Chanserna att de kan ingå ökar om igenväxningsträd avverkas samtidigt som det är viktigt att 
inte försämra naturvärden knutna till träd och buskskikt som finns där nu. 

Hänsyns 
Ekbrynet (u1, u2) som omgärdar den östra betesmarken har särskilda naturvärden p.g.a. ekarna. Även om 
endast en ek är s.k. hålek och tämligen grov, så har miljön naturvärden. Ekbestånd är ganska ovanliga på 
Ingmarsö. Ekarna är inte undanträngda av uppväxande gran eller dylikt. Däremot står vissa ekar och 
trängs med varandra. En genomtänkt gallring kan fungera som en ekvårdande åtgärd och öka 
förutsättningarna för att utveckla breda kronor. Den nämnda håleken, står vid en klippbrant i sydvästra 
hörnet, strax utanför fastigheten 1:26. På stammen växer rikligt med laven, Buellia violaceofusca, 
blyertslav. Denna lav är rödlistad i kategorin, NT, nära hotad. I artfaktabladet står ”Blyertslav växer främst 
på grova ekar i ekbestånd med lång trädkontinuitet och hög luftfuktighet, ofta nära sjöar eller kusten. Ofta 
växer den skuggigt i igenväxande slåtter- eller betesmark.” Det aktuella trädet står skyddat vid klippbrant. 
Det är nästan ingen krona kvar. Trädet hotas inte direkt av konkurerande träd. I betesmarksrestaureringen 
ska man bidra till att långsamväxande grova ekar tillskapas.  
 
Naturvärdesträden i området utgörs av grövre ek, fruktträd, trädformig sälg, enstaka grövre ask, 
grovgrenig tall och några äldre aspar angripna av aspticka, som börjar bli lämpliga biotoper för 
hackspettar. Området är inte så rikt på buskar. Bland buskar dominerar en och rönn. Naturvärdesträden 
och efterträdare till dessa sparas. 
 
Restaureringsområdet innehåller en stor del fuktiga marker som är extra känsliga för markskador och 
kompaktering vid traktorkörning. Trädfällning, omhändertagande av virke och slyröjning kommer att 
göras på tjälad mark så att fältskiktet skyddas alternativt att läggs risbäddar. 
 
På ängen, Långvarpet (område o) har det stor betydelse var brännhögar och virkesupplag placeras. I den 
övre delen av ängen, i väster, (se karta) ska sådana upplag undvikas. Om högar av praktiska skäl måste 
göras där så kan man använda platserna för äldre multnande rishögar där floran redan påverkats. Men bäst 
är att helt undvika bränning i denna del av ängen. 

Genomförande av restaureringen 
Projektet med beviljade medel för betesmarksrestaurering pågår mellan 2010 och 2012, vilket innebär att 
trädfällning kan ske i en etapp hösten/vintern 2010/2011 samt 2011/2012. Att återskapa den öppna 
betesmarken i Långvarpet och Blötängen är högst prioriterad och det bör vara ekologiskt möjligt att lyckas 
med det på två år utan att drabbas av besvärande röjgödsling. Strandskogen, ekbrynet och område p kan 
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om projekttiden blir knapp klaras av vid en etapp. Dock kräver det mycket stora arbetsinsatser av 
utförarna för att hinna verksställa restaureringen under projektperioden. Manuell röjning även under 
betesdriften kan bli nödvändig i vissa delar av området. En del av miljöersättningen ger bidrag till sådana 
insatser. Att röja fram plats för stängsel och sätta upp stängsel är högt prioriterad och bör ske i den första 
etappen så att betesdjur kan vara på plats 2011. Högt betestryck redan under restaureringsfasen blir en del 
av restaureringen. 

Betesdriften 
Nötkreatur från Ingmarsö bondgård.  
 
Sambete med får, eller att hagmarken först betas av det ena djurslaget och sedan det andra, kan också 
komma att bli aktuellt.  
 

Bilaga 1 

Kart- och fotobilaga 
Separat dokument 
 

 
 


