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Sammanfattning: 
Högarp ligger i östra kanten av Jönköpings län. I den här undersökningen har en inventering 
av kärlväxterna i de tre ängarna i byn gjorts och jämförts med en inventering från 1979. 
Bortsett från en period under mitten av 1900-talet, har ängarna förmodligen hävdats på ett 
liknande sätt under en mycket lång tid. Därför har också en väldigt rik ängsflora utvecklats. 
 
Syftet med undersökningen, var att se vilka förändringar som skett i florasammansättningen 
under åren som gått mellan de två inventeringarna. Påverkansfaktorer som kvävenedfall, 
försurning, metoder för hävd och några olika ängsväxters habitatskrav är aspekter som 
behandlas. Analysen utgår också från de metoder för hävd som beskrivs i kulturreservatets 
skötselplan och som redovisats i intervjuer.  
 
Eftersom ängarnas gränser utvidgats något sedan 1979 har det inte gått att avgöra ifall nya 
arter tillkommit på grund av större arealer i den senare inventeringen. Därför ligger fokus 
istället på arter som försvunnit. 
 
Flera av de arter som försvunnit är exempel på arter som är lågvuxna, kräver lite näring och är 
känsliga för konkurrens från andra växter. De metoder för ängsskötseln som beskrivs i 
skötselplanen för kulturreservatet stämmer i stort överrens med de rekommendationer för 
skötsel som beskrivs i den litteratur som ingått i arbetet, men metoden för hötorkning behöver 
utvecklas och tiden för efterbete bör definieras tydligare.  
 
Möjliga hot mot ängsväxterna är upphörd eller försämrad hävd. Ett annat hot är 
kulturreservatets isolerade läge i ett modernt jord- och skogsbrukslandskap. Det kan fungera 
som en spridningsbarriär, vilket på sikt, eller kanske redan idag, kan ha orsakat en genetisk 
depression hos några växtarter. 
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Inledning 
Högarp är en by i Småland med anor från medeltiden. Byn är dessutom speciell, eftersom den 
klarat sig lindrigt från 1900-talets jordbruksmoderniseringar. Istället har traditionella 
jordbruksmetoder som slåtter och hamling fortgått ända fram till mitten av 1900-talet. År 
1979 gjordes en inventering av växter i byn och trots att flera av markerna hade börjat växa 
igen, registrerades hela 258 olika arter av kärlkryptogamer, kärlväxter, träd och buskar. Det 
konstaterades dessutom att Högarp hade ett mycket stort kulturhistoriskt värde. 
Rekommendationen som följde inventeringen, var att fortsätta hävda ängar och betesmarker 
samt att återuppta hävd på igenväxningsområden. Detta var något som länsstyrelsen i 
Jönköpings län tog fasta på när Högarp först utsågs till naturreservat 1995 och till 
kulturreservat ett och ett halvt decennium senare. 
 
Syfte 
Syftet med arbetet är att studera om kulturpåverkan och naturgivna förhållanden påverkat 
kärlväxtfloran under de trettiotre år som gått mellan de båda inventeringarna. 
 
Frågeställning 
Har kärlväxtfloran i Högarps ängar förändrats från år 1979 till år 2012 och i sådana fall, vad 
finns det för orsaker till förändringarna? 
 
Bakgrund 
I bakgrunden redovisas först information som är specifik för Högarp och därefter behandlas 
ängars historia och ekologi i mer generella drag. Sist i avsnittet kommer en redogörelse för 
några olika ängsväxters habitatskrav. 
 
Undersökningsområde 
Högarp ligger på en tydlig höjdrygg i östra delen av Vetlanda kommun, Jönköpings län (se 
figur 1) (Thorsell, 2010). Byn är uppdelad i Lilla och Stora Högarp som tillsammans består av 
fem gårdar. Markerna utgörs av slåtterängar, betesmarker och vallodlade åkrar. Flera äldre 
hamlade träd (lind och ask) finns bevarade, liksom fägator och byggnader från 1700- och 
1800-talet (ovanstående hämtat ur Thorsell & Toll, 2004). Högarp har tre ängar, i det här 
arbetet kommer de att benämnas som A, B och C. Ängarna A och B ligger i Stora Högarp och 
C ligger i Lilla Högarp. 
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Figur 1. Översiktskarta över Jönköpings län med Högarp (creative commons) 
 
Geologi 
Lilla Högarp ligger i ett område med sur berggrund och Stora Högarp ligger i ett område med 
vulkanisk bergart som gränsar till basisk berggrund i söder (se figur 2)(Thorell & Toll, 2004). 
Basiska bergarter (även kallat grönsten) är mer lättvittrade än silikatsten och ger därför en 
bördigare jord med en rikare skörd. Det kan vara en anledning till att marken i Högarp brukats 
under så lång tid (Thorell & Toll, 2004)  
 
 

 
Figur 2. Berggrundskarta, A,B och C markerar respektive äng. © SGU 2012. 
 
 
Äng A ligger i ett område med morän, medan B och C ligger i ett område med ett tunt eller 
osammanhängande moräntäcke på berg (figur 3). Högarp ligger ovanför högsta kustlinjen 
(SGU, 2013) och högsta punkten ligger 223 meter över havet (Thorsell & Toll, 2004). Det 
höga läget har skyddat moränen från ursvallning, vilket gör att den även innehåller finkorniga 
jordarter (Aronsson et al., 1980). Även om Lilla Högarp ligger på sur berggrund, består 
troligtvis jordtäcket av basiska jordarter (M. Aronsson, muntligt meddelande), men 
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isriktningen(NV-SO) i området gör att moränen troligtvis är rikare på grönsten i Stora Högarp 
än i Lilla Högarp (Aronsson et al., 1980). 
 

 
Figur 3. Jordartskarta, A,B och C markerar respektive äng. © SGU 2012. 
 
 
Högarps historia 
Högarp nämndes första gången i skrift 1486 som en ”gårdh j Hökatorp”. Första kända belägg 
med namnet Högarp är ifrån 1690 (Aronsson et al., 1980) och lantmäteriets äldsta karta över 
Högarp är en geometrisk avmätning från 1646. Den visar två gårdar med inägomark inhägnad 
av gärdesgårdar (se figur 4). 
 

 
 
Figur 4. Karta över Högarps inägor 1646, då fanns det bara två gårdar i byn. © Lantmäteriet 2012. 
 
 
Byn genomgick storskifte 1816 och idag ligger gårdarna kvar på samma platser, trots laga 
skifte 1905. Husen har kvar mycket av sin karaktär från 1700- och 1800-talet och landskapet 
går att känna igen, både från lagaskifteskartan från 1905 och från den ekonomiska kartan från 
1953 (Thorsell och Toll, 2004). 
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Kulturreservatet 
Högarp har varit naturreservat sedan 1995 och blev kulturreservat 2010 (se figur 5) (Thorsell, 
2010). Delar av byn är klassad som riksintresse för naturvården och några områden i 
reservatet ingår i EU:s Natura 2000-nätverk.  
 

 

Figur 5 föreställer området för kulturreservatet. Ängarna är markerade med rosa. © Lantmäteriet 
 
 
Skötseln av reservatet är anpassat för att likna förhållandena på 1940-talet och i skötselplanen 
står det gemensamt för ängarna att de ska fagas årligen och slåttras med lie eller slåtterbalk 
under juli eller augusti. Det slagna gräset ska ligga och torka några veckor innan det 
bortforslas. Sedan ska efterbete ske (Thorsell och Toll, 2004). 
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Äng A, Norra ekängarna 
Området beskrevs som ängsmark redan på 1646 års karta, likaså på skifteskartorna 1816 och 
1905. På 1940-talet övergick hävden i bete, fram till 1972 och 1974 gjordes en röjning av 
buskar och sly. Norra ekängarna har hållits fria från både insådd vall och konstgödsel 
(ovanstående hämtat ur Aronsson et al., 1980). Ängen sluttar SO-SV och det finns rörligt 
markvatten (M. Aronsson, muntligt meddelande). Buskskiktet domineras av en och hassel och 
trädskiktet domineras ek (se figur 6), men det förekommer även alm, apel och björk samt flera 
hamlade lindar. Ängen omges av betesmarker och det finns en gammal välbevarad fägata. 
 
I skötselplanen står det att stigen som går genom ängen ska vara röjd och lättframkomlig och 
de hamlade träden ska återhamlas vart 5-6:e år. Gamla spärrgreniga ekar ska hållas fria från 
intill växande buskar och träd (ovanstående hämtat ur Thorsell & Toll, 2010). År 1979 
beskrevs området som en spontant igenväxande f.d. slåtteräng (Aronsson et al., 1980). År 
2012 hade gränserna för ängen krympt något och den fina sidvallsfloran som fanns vid 
inventeringen 1979 (M. Aronsson, muntligt meddelande) fanns inte kvar. Delar av 
vegetationen i sidvallen hade dessutom grävts bort vid anläggandet av en ny damm för större 
vattensalamander. 
 

 
Figur 6. I äng A finns flera spärrgrenade ekar. 

 
 
Äng B, Adam och Eva-lokalen 
Ängen utgörs av en kulle (se figur 7) som omges av åker. Kullen täcks av ett tunt jordtäcke 
och består delvis av uppstickande berggrund. I trädskiktet finns en oxel, ett par äldre ekar 
samt några tallar och enar (Thorsell & Toll, 2010). Ängen betecknades ”kalvhage” på 1646 
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års geometriska karta och beskrevs som nyintagen äng vid storskiftet 1816. Den slåttrades 
ännu med lie 1979 (ovanstående hämtat ur Aronsson et al., 1980). 
 
I skötselplanen står det att odlingsrösena i slänterna ska röjas efter behov så att de tydligt 
framträder. 
 

 
Figur 7, äng B utgörs av en kulle. 

 
 
Äng C, Lilla Högarp 
Ängen som till största del är en hårdvallsäng, blir gradvis fuktigare i en sluttning ner mot en 
damm, där den större vattensalamandern har hittats (se figur 8) (ovanstående hämtat ur 
Thorsell & Toll, 2010). I trädskiktet finns alm, apel, björk, ek, körsbär och oxel. Det finns 
både äldre och yngre hamlade lindar, samt spår av odlingsterrasser och gamla odlingsrösen. 
Ängen slåttrades fram till 1960-talet och betades därefter under en period av nötkreatur 
(ovanstående hämtat ur Aronsson et al., 1980). En betydande del av ängen gränsar till en åker. 
Det fanns spår i floran 1979 som tyder på vallinsådd (Aronsson et al., 1980). Slåttern 
återupptogs igen i början av 2000-talet (Thorsell & Toll, 2010). 
 
I skötselplanen står det att området kring dammen ska röjas vid behov och odlingsrösena ska 
hållas fria från vegetation. De hamlade träden ska återhamlas vart 5-6:e år. 
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Figur 8, äng C med dammen där större vattensalamander har hittats. 

 
 
Vägkanterna 
Vägkanterna slåttras årligen, vissa segment av vägkanterna gränsar till gödslade vallåkrar, 
andra ligger intill betesmarker. 
 
Ängsväxternas historia 
Vegetationen i Skandinavien är relativt ung i förhållande till andra delar av världen och i 
Sverige finns idag endast omkring 1700 av jordens ca 300 000 blomväxter. De flesta tros ha 
spritt sig norr ut efter att den senaste inlandsisen smält undan, för ca 12000 år sedan och 
fortfarande pågår immigrationen av nya arter (ovanstående hämtat ur Ekstam et al., 1988). 
 
Det som kom att bli ängsväxter, fann i början en växtplats på naturligt öppna ytor, som 
havsstränder, bergshällar, våtmarker och fjällhedar. Under stenåldern började människor att 
öppna upp landskapet genom att hugga ner skog för att ge utrymme åt boskapsdjur och för att 
ta vinterfoder. Det både skapade ny habitat och minskade spridningsbarriärerna för sådana 
arter. Dagens ängsflora är en kombination av de växterna och arter från andra länder som tagit 
sig hit på egen hand, eller genom människans försorg (ovanstående hämtat ur Ekstam et al., 
1988). 
 
Jordbrukets omvandling 
I samband med skiftesreformerna på 1800-talet lades stora delar av ängsbruket om till 
vallodling och vid samma tid började en mängd beteshagar och ängsmarker att odlats upp. För 
att ytterligare öka åkerarealen, dikades ett stort antal våtmarker ut och flera sjöar sänktes. Med 
vallens införande etablerade sig flera nya växtarter och effektivare kommunikationer bidrog 
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till att sprida införda växter från hamnar, längs med järnvägar och landsvägar. Även ett antal 
trädgårdsväxter förvildades. Konstgödsel och kemisk bekämpning blev orsak till att många av 
det äldre jordbrukslandskapets växter minskade i förekomst och utbredning. 
 
Idag finns bara små spillror kvar av de artrika naturbetesmarker och slåtterängar som förr 
hade en så stor utbredning i Sverige. De få och små kvarvarande fragmenten är ofta de sista 
tillflyktsorterna för många hotade arter. Inte sällan, är områdena för små för att kunna hysa 
tillräckligt stora populationer för en långsiktig överlevnad. Dessutom är avståndet dem 
emellan så stort, att om en art försvinner är chansen för att den ska lyckas återkolonisera från 
ett annat område minimal (ovanstående hämtat ur Bohlin, 2007). 
  
Abiotisk påverkan 
Växters livskraft är beroende av flera abiotiska faktorer som näring, vatten och ljus. Olika 
arter kan dessutom ha olika specialiseringar och högst fitness får en växt i det habitat där 
betingelserna är optimala. Varje art har också ett toleransområde för faktorer som ljus, 
fuktighet, näring och pH. Utanför detta område kan den inte existera. Det är sällan gränsen för 
toleransområdet visar sig i naturen, ofta är det istället konkurrensen från andra arter som utgör 
begränsningen för dess levnad (ovanstående hämtat ur Ekstam & Forshed, 1992).  
 
Försurning 
Generellt minskar antalet arter proportionerligt med ett sjunkande pH i marken, men vissa 
arter är mer motståndskraftiga än andra. Några arter gynnas till och med av markförsurningen 
eftersom de på så vis att de kan ta över en nisch från en art som de inte skulle klara att 
konkurera med annars (ovanstående hämtat ur Inghe, 2012). Utsläpp av svavel som når 
marken med regn, snö eller torrt nedfall, är den största upphovkällan till försurning. 
Lyckligtvis minskade nedfallet av svavel med 70 % mellan åren 1990 och 2009, men 
fortfarande överstiger det markens förmåga till neutralisering i Sydsverige (ovanstående 
hämtat ur Bertills, 2012). 
 
Näringsläckage och kvävenedfall 
Näringsämnen frigörs hela tiden naturligt i jorden genom kemisk och mekanisk vittring, men 
näringsämnen tillförs också jorden genom utsläpp och läckage från antoprogena aktiviteter. 
Sådana föroreningar av kväve och fosfor i mark, luft och vatten kan ge orsak till övergödning 
(Naturvårdsverket, 2012) och utsläpp av kväve till luften kan dessutom medverka till 
försurning och bildning av marknära ozon (Al-Hanbali, 2013). 
 
Det är mycket som tyder på att den ökade växtligheten och ändrade artsammansättningen på 
torvmossar och ljunghedar kan ha orsakats av atmosfäriskt kvävenedfall (Grennfelt, 2013). I 
södra Sverige märks de största problemen av kvävenedfallet, genom att växtligheten i skogar, 
ängs- och betesmarker successivt förändras i takt med att kväve lagras i marken (Inghe, 
2013). Mellan 1990 och 2011, minskade utsläppen av kväveoxider med 46 % i Sverige (Al-
Hanbali, 2013) och eftersom den största delen av kvävenedfallet sker i närheten av 
utsläppskällan (Luftförorenings- och klimatsekretariatet, 2007) bör andelen kvävedioxider i 
nederbörden ha minskat något under den perioden. 
 
Ängshävd 
Återkommande slåtter missgynnar konkurrenståliga växter med mycket biomassa ovan jord. 
Ängsväxterna å andra sidan, är anpassade till just detta eftersom flera arter har en stor del av 
biomassan under jord. Andra är kortvuxna och smalbladiga, eller har bladrosetter pressade 
mot marken, vilket gör att de klarar sig från lien och slåtterbalken. Vissa arter har istället 
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specialiserat sig genom att sätta frön tidigt på sommaren. Fröna hinner då spridas innan 
slåttern, eller ramlar av när höet hässjas eller vänds runt när det ligger på marken för att torka. 
 
Ekstam et al. (1996) tar hundkäx, smörblomma och älggräs som exempel på näringsgynnade 
arter som är känsliga för återkommande slåtter. De är även dåliga foderväxter. Bra men 
näringsgynnade foderväxter är många bredbladiga gräs, som timotej, hundäxing, tuvtåtel, 
ängssvingel, ängsgröe och ängskavle, de brukade därför ibland sås in i ängen (ovanstående 
hämtat ur Ekstam et al., 1996). 
 
Ärtväxter har förmågan att binda luftburet kväve med hjälp av en bakteriesymbios i rötterna, 
vilket gör att de gynnas av den näringsfattiga miljön som uppstår vid slåtter. Rödklöver är en 
mycket vanlig ärtväxt i ängar, som ofta ersätts av skogsklöver i de skuggigare partierna. 
Vitklöver, å andra sidan är kvävegynnad och återfinns därför i högre utsträckning i gödslade 
ängar och betesmarker (ovanstående hämtat ur Eriksson, 2007), den är dessutom trampgynnad 
(M. Aronsson, muntligt meddelande).  
  
Enligt Ekstam et al. (1988) är det hävden som är avgörande för artrikedomen och 
kombinationen av slåtter och lagom intensivt efterbete ger den största biodiversiteten. Detta 
bekräftas av Myklestad och Sætersdal (2004) som i en studie jämförde kärlväxtfloran på 130 
lokaler som ansågs vara av intresse för naturvården i Norge. Av de sammanlagt 306 inhemska 
arter som registrerades i studien, fanns 60,1 % på de traditionellt brukade slåtterängar som 
efterbetades av får, medan intensivt brukade gräsmarker och konstgödslade slåttermarker 
tillsammans bara innehade 13,1 % av arterna. Flertalet av växterna på de konstgödslade 
markerna var dessutom generalister. Resten av arterna, 26,8 % hittades på gräsmarker där det 
nyligen växt skog (< 70 år sedan). 
 
På en starkt näringsrik mark kan istället ett högt betestryck vara att föredra. Kliemek et al. 
(2006) studerade betydelsen av mark, skötsel och miljöfaktorer för kärlväxters artrikedom och 
sammansättning i Niedersachsen (Tyskland) och kom fram till att artrikedomen minskade 
proportionerligt med betesintensiteten på näringsfattig mark, medan ett högt betestryck kunde 
ha en positiv verkan på näringsrik mark. Framförallt var det bruksmetoderna och jordkvalitén 
som hade störst effekt på biodiversiteten. Eftersom kvävegödsling och hårt betestryck på 
näringsfattig mark hade en så stor negativ effekt på artrikedomen, efterfrågades subventioner 
till jordbrukare för att kompensera produktionsbortfall relaterade till minskad 
jordbruksintensitet. 
 
Enligt Ekstam et al. (1988) kan ängar som nyligen övergått till lågintensivt nötbete, tillfälligt 
öka sin artrikedom. Det beror på att det under en övergångsfas etablerar sig betesgynnade 
växter, samtidigt som växter från ängsfloran finns kvar (Eriksson, 2007). På sikt tenderar 
sådana ängar att utveckla en betydligt artfattigare betesmarksflora. Klöv- och hovtramp 
skapar förvisso blottor i marken, som gynnar frögrodd, men kan samtidigt försvåra 
levnadsvillkoren för trampkänsliga arter (Ekstam et al., 1988). Om artrikedomen verkligen 
ökar vid övergången från slåtter till bete kan ifrågasättas. Stundtals går det att misstänka att 
växter karaktäristiska för betesmarker redan funnits i ängsfloran, men då varit småvuxna och 
svåra att urskilja. Vid övergången till bete ökar deras konkurrenskraft, vilket gör att de blir 
mer framträdande och därför kan uppfattas som nyetablerade (M. Aronsson, muntligt 
meddelande). 
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Fragmentering 
Små eller alltför splittrade habitat utgör ofta flaskhalsen för en arts populationsstorlek. Alltför 
små habitat kan inte rymma livskraftiga populationer (Hanski, 1999), som därför blir mer 
känsliga för störningar och löper en ökad risk för att slås ut vid populationsminskningar till 
följd av interannuella fluktuationer. Det i sin tur leder till att risken för lokala utdöenden ökar. 
Med fragmentering ökar även graden av isolering, vilket kan orsaka i inavel genom försvårad 
pollinering och fröspridning. (ovanstående hämtat ur Eriksson, 2007) En art i en liten 
population har större sannolikhet att överleva när det finns ett antal populationer 
sammanlänkade och där det pågår tillfälliga rörelser av individer emellan dem, sådana 
grupper av sammanlänkade populationer kallas för metapopulationer (Hanski, 1999). 
 
Ett område som är helt omgivet av åkrar eller tät granskog kan ses som helt isolerad och 
endast frön som sprids långa sträckor med vinden eller med djurs (främst fåglars) hjälp kan 
övervinna sådana barriärer. Det finns alltså anledning att misstänka att landskapets 
utformning runt välhävdade kulturmarker kan vara betydelsefulla för att på lång sikt minska 
de negativa effekterna av fragmenteringen. I det gamla traditionella jordbrukslandskapet 
kunde fröer ofta spridas med boskap, redskap och hö som flyttades mellan ängar och 
betesmarker, men den sortens spridning har nästan helt upphört idag. (Eriksson, 2007).  
 
Exempel på hävdgynnade arter från inventeringen 1979 
 
Adam och Eva (Dacylorhiza sambucina) växer på torr och öppen mark, t.ex. lågvuxna 
torrängar kring bergshällar, gruskullar och i backsluttningar (Edqvist och Karlsson, 2007). 
Den blommar sen mars – tidig juni och kan ofta ses i stora kolonier. Bin är de främsta 
pollinatörerna.(Davies & Huxley, 1983). Den är känslig för tidigt eller alltför intensivt bete, 
gödsling och igenväxning (Edqvist och Karlsson, 2007). 
 
Backsippa (Pulsatilla vulgaris ssp. vulgaris) trivs i torr terräng på sandig eller grusig mark 
(Edqvist & Karlsson, 2007) och blommar redan i april-maj, samtidigt med tussilagon. 
(Kratochwil, 1988). Backsippan är en typiskt betesgynnad växt. Eftersom den är giftig 
undviker korna att beta den, däremot kan den betas av får och kaniner (Widén, 2012). 
Backsippan har minskat i Norden den senaste tiden (Mossberg & Stenberg, 2010) och vid en 
inventering i Småland 2010 återfanns den endast i 76,9 % (272 av 354) av de tidigare kända 
lokalerna (Widén, 2012). Edqvist & Karlsson (2007) vittnar om återfynd av enstaka exemplar, 
ofta trängda av hög vegetation. Tidigare uppgifter talade om massförekomster, men bara ett 
fåtal sådana finns kvar i Småland idag. 
 
Backsippan förökar sig oftast vegetativt och trots att den är protogyn (först mognar pistillerna 
och därefter ståndarna), förekommer självpollinering (Walker and Pinches, 2011). Detta gör 
att det trots hög abundans kan finnas en väldigt låg genetisk variation inom en population 
vilket gör att backsippan kan få det svårare att anpassa sig till habitatsförändringar. 

 
Enligt Walker (2011) är det väldigt sällsynt att frön gror och i en studie där samtliga brittiska 
populationer ingick hittades bara nyetableringar på en lokal. För att fröna ska gro och en ny 
planta ska kunna etablera sig, krävs blottlagd jord (B. Widén, muntligt meddelande) och 
klövtramp skulle kunna skapa sådana platser. En planta kan bli väldigt gammal. På Öland 
finns t.ex. en muterad planta som misstänks vara över sjuttio år (B. Widén, muntligt 
meddelande). 
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Kattfot (Antennaria dioica) växer företrädelsevis på torra, gärna sandiga marker och 
ogödslade naturbetesmarker. Ibland växer den även på berghällar, i gles tallskog och i 
vägkanter. Den är en av de första arterna som försvinner om marken gödslas. (ovanstående 
hämtat ur Andersson, 2012). Kattfoten är dioik (tvåbyggare) med morfologiskt differentierade 
hon- och hanplantor (Vargas, 2011). Dioika växter saknar förmågan att självpollinera. Den 
kan däremot föröka sig vegetativt, genom att bilda stora mattor med hjälp av utlöpare från 
bladrosetterna (Naturhistoriska riksmuseet, 1997). I längden kan den vegetativa förökningen 
leda till en låg genetisk variation i populationen och göra den känsligare för 
miljöförändringar.  

 
Bland tvåbyggare är det vanligt att det uppstår geografiskt åtskilda populationer, med 
antingen han- eller honplantor (sexual spatial segregation). Enligt Vargas (2011) har båda 
könen ett liknande resursbehov. Honplantan kräver förvisso extra resurser vid 
fröproduktionen, men hanplantan har en mer påkostad blomställning och kraftigare utlöpare. 
Därför finns det inget som talar för att något av könet skulle vara vanligare än det andra, eller 
att de skulle föredra olika habitat. Däremot försvåras förmågan till sexuell förökning om 
avståndet mellan han- och honplantorna blir för stort. 
 
Vargas undersökning om kattfotens könsproportioner och deras spatiala distribution visade att 
några individer i studien bytte kön. Om kattfoten är könslabil skulle det innebära att framtiden 
ser betydligt ljusare ut, men det behövs fler studier för att bekräfta kattfotens eventuella 
könslabilitet (Vargas, 2011). 
 
Slåttergubben (Arnica montana ) är allmän i Småland, men minskar i förekomst och 
utbredning (Edqvist & Karlsson, 2007). Den växer på näringsfattiga gräsmarker och hedar 
och är mycket känslig för konkurrens från andra växter (Maurice et al., 2011). Den gynnas av 
slåtter, men förkommer idag främst på betesmarker och eftersom klövtrampet kan skada 
bladrosetterna (Svensson, 1988) gynnas den bäst om djuren inte släpps på för tidigt (Lithner, 
2005). 
 
Maurice et al. (2011) studerade förhållandet mellan slåttergubbens habitatsstruktur och 
förökning i bergs- och backlandskap i Belgien och fann en minskning i populationsstorleken 
som var linjär i förhållande till ökad tillgång på näring. Studien visade också att flera aspekter 
av reproduktionen hängde samman med populationsstorleken. T.ex. var antalet bladrosetter 
med blommor och antalet blommor/bladrosett större i de stora populationerna och i de små 
populationerna var frönas antal lägre/blomhuvud. Men båda dessa fenomen skulle kunna 
förklaras med att de större populationerna antagligen hade mer fördelaktiga förhållanden. 
Eftersom slåttergubben i första hand förökar sig vegetativt är en minskad sexuell reproduktion 
inte något större problem på kort sikt, men kan påverka genetisk variation och överlevnad på 
lång sikt (ovanstående hämtat ur Maurice et al., 2011). 
 
Smörboll (Trollius europaeus) växer på ljus öppen till medelskuggig mark, gärna med rörligt 
markvatten. Den uppträder ofta i högörtsvegetation, med eller utan trädskikt av björk, även 
vid kärr- och vattenstränder och som apofyt (inhemsk art på störd/igenväxande mark) på 
trädbevuxna gräsmarker och före detta slåttermarker. Smörbollen minskar i sitt södra 
utbredningsområde på grund av dränering och igenväxning (ovanstående hämtat ur Jonsell, 
2001). 
 
Lemke & Porembski (2011) som studerade pollineringen av smörboll i Tyskland, fann att 
bristen på pollen begränsar smörbollens möjlighet att föröka sig. Bristen berodde till stor del 
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på att den främsta pollinatören, Chiastocheta-flugan, både sprider och prederar på pollen av 
smörboll. Störst effekt hade den begränsade tillgången på pollen i små populationer, där var 
också andelen självpollinerade blommor högre. I odlingsförsök visade det sig inte oväntat att 
frön från de mindre populationerna vägde mindre och hade lägre grobarhet än de från de 
större populationerna. Ett odlingsförsök med artificiell korsbefruktning mellan olika 
populationer gav istället den mest virila avkomman. 
 
Klank et al. (2012) studerade den genetiska variationen i ett fragmenterat och intensivt brukat 
jordbrukslandskap i Schweiz. Där visade det sig istället att populationsstorleken inte hade 
någon betydelse för den genetiska diversiteten och att smörbollen har goda möjligheter att 
överleva på isolerade platser. Resultaten berodde troligen på en kvarleva från historiska 
genetiska mönster av tillräckligt genflöde mellan populationer som motverkar de negativa 
effekterna av minskade populationsstorlekar och habitatsförändringar. Klank et al. påpekade 
också att problematiken som ett minskat genflöde kan medföra, kanske inte kommer att 
märkas förrän efter ett antal generationer. 
 
Spindelört (Thesium alpinum) är en av få växter som har huvuddelen av sin svenska 
förekomst i Småland (Edqvist & Karlsson, 2007). Örten är flerårig och hämtar delvis näring 
genom att parasitera på andra växter via deras rötter (Edqvist, 2009). Fröspridningen sker med 
hjälp av myror (Mossberg & Stenberg, 2010). Spindelörten föredrar öppna marker med låg 
vegetation i magra, gärna sandiga torrängar, naturbetesmarker och vägrenar och trivs varken i 
igenvuxna eller för kraftigt betade marker, utan vill ha ett måttligt bete och mycket ljus. Den 
minskar i första hand på grund av krympande habitat (ovanstående hämtat ur Edqvist, 2009). 
 
Trollsmultron (Potentilla rupestris) växer på ganska torr näringsfattig gräsmark, i öppen 
skogsmark. Vanligtvis på väldränerad eller sandig mark, i vägkanter och i åssluttningar. Den 
kan gynnas av småstörningar, som tramp, men är väldigt sällsynt på ruderatmark. Den 
minskar på grund av gödsling, igenväxning och skogsplantering (Jonsell, 1999) 
 
Tvåblad Listera ovata kan växa på både sur och kalkhaltig jord i löv- och blandskog, snår 
och i gräsmarker och trivs speciellt i kalkrika sluttningar och på väletablerade sanddyner med 
fuktig jord. Den klarar både skuggiga och exponerade förhållanden. Tvåblad kan i viss mån 
föröka sig vegetativt genom att skjuta upp nya knoppar från rotsystemet och de nya plantorna 
blir självständiga efter tre år. Den är mycket beroende av mykorrhiza (ovanstående hämtat ur 
Davies & Huxley, 1983). 
 
Vanlig nattviol Platanthera bifolia trivs bland kort vegetation, gärna i torra och ogödslade 
gräsmarker. Den gynnas av slåtter och sent betespåsläpp och har minskat i Småland under 
1900-talet på grund av igenväxning och gödsling (ovanstående hämtat ur Edqvist och 
Karlsson, 2007). Ehmke W. (2005) beskriver orkidéerna som underjordsväxter med den 
största delen av biomassan lagrad under jorden. De är känsliga för väderförhållanden, vilket 
kan ge kraftiga svängningar i populationernas storlek mellan olika år. Därför kan det vara så, 
att inga orkidéer registreras i ett område vid en floristisk undersökning, medan det nästa år 
hittas ett stort antal. Eftersom vanlig nattviol är beroende av ett livslångt och artspecifikt 
mykorrhizasammarbete (ovanstående hämtat ur: Ehmke W; 2005), är den även beroende av 
mykorrhizasvampens status. 

 
Enligt Ehmke W. (2005) sprids fröna med vinden, de kan vara ca 100. 000 och saknar 
näringsvävnad. En nyetablering är därför komplicerad, eftersom fröna måste hitta en groplats 
med både rik näringstillgång och en tillgänglig mykhorrizzasvamp. (ovanstående hämtat ur 
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Ehmke W; 2005). Ibland påträffas hybrider med den grönvita nattviolen när de växer 
tillsammans (Naturhistoriska riksmuseet, 1997). 
 
Äkta johannesört Hypericum perforatum, trivs främst på torrbackar (Zachrisson, 2006) och 
undviker väldigt näringsfattig och sur jord. Den förekommer ofta på påverkad mark, t.ex. 
vägkanter, järnvägsbanker och grustäkter. Den missgynnas av hårt bete och gynnas av tidiga 
igenväxningsstadier (Jonsell & Karlsson, 2010) 
 
Äkta ängsskallra Rhinanthus minor är en ettårig halvparasit. Eftersom den saknar fröbank 
måste den förlita sig på en oavbruten årlig föryngring (Kiviniemi Birgersson, 2006). Den är 
variabel och brukar därför delas in i olika arter eller underarter, där utbredningsområdena 
skiljer. Den finns i hela Sverige, vanligtvis i olika typer av frisk gräsmark, ängar, vägkanter 
och hedmarker (ovanstående hämtat ur Naturhistoriska riksmuseet, 1997). Den är i huvudsak 
en korsbefruktare (Eriksson, 2007). 
 
Material och metod 
Tillstånd från länsstyrelsen i Jönköpings län för att utföra inventeringen söktes och beviljades.  
 
Bestämningslitteratur som användes var Den nya nordiska floran (Mossberg & Stenberg, 
2010). För information om inventeringen 1979, samt för fakta om Högarps i historia och 
ängarnas historiska utseende och hävd användes Högarp Vetlanda kommun – 
Vegetationsbeskrivning och odlingshistorisk analys (Aronsson et al., 1980). Därtill har 
material från böcker och vetenskapliga artiklar använts, dessa redovisas under referenser. 
 
För att artbestämma gräsen användes en lupp med 10x förstoring, Roger Svensson och 
Tommy Nilsson hjälpte till med artbestämningen. Växterna antecknades först på papper i fält 
och skrevs därefter in i Excell. 
 
Intervjuer 
Intervjuer gjordes med Kerstin Eriksson, boende i Lilla Högarp och med Håkan Löfgren, 
ansvarig för skötseln av Högarps kulturreservat. Intervjuerna ägde rum i hemmet hos 
respektive person och kompletterades senare med telefonsamtal. Följande frågor ställdes: 
 

• När brukar vägrenarna slåttras och med vilken metod?  
Hur länge har det varit så och hur var det tidigare? 

• När brukar ängarna slåttras och med vilken metod?  
Hur länge har det varit så och hur var det tidigare?  
Hur ser det ut/har det sett ut tidigare med efterbetet? Vad händer med höet? 

• Har du sett någon förändring i florasammansättningen? 
• Hur sköts hamlingen av träden? 
• Vad har det varit för växtföljd på åkrarna? 

 
Inventering 
Inventeringen pågick mellan den 18 och 28 juni 2012. Det var ungefär samma tid på 
sommaren som inventeringen 1979 (M. Aronsson, muntlig information). Hela ängarna 
inventerades och samtliga växter identifierades och antecknades. Svårbestämda växter med 
hög abundans samlades in för artbestämning inomhus. Därefter gicks transekterna igenom 
ytterligare en gång och en uppskattning av frekvensen för vardera art gjordes. För lokalen 



16 
 

ovanliga arter som inte gick att bestämma på plats fotograferades och växtplatsen noterades, 
för en rådgörelse med Mårten Aronsson och Roger Svensson.  
 
Vägkanter 
Vägkanterna delades upp i fem segment som bestämdes av den angränsande 
markanvändningen. Tanken från början var att undersöka om det fanns skillnader i floran som 
gick att härleda till markanvändningen. Det visade sig senare att markanvändningen på många 
ytor skiftat (framförallt mellan upplöjd vall och betesmark) sedan den förra inventeringen. Det 
skulle därför bli alltför svårt att analysera hur floran påverkats. Resultatet av inventeringen i 
vägkanterna kommer därför endast att redovisas som en artlista för respektive segment. 
 
Frekvens 
Abundansens frekvens redovisas i en skala 1-5. Det finns olika sätt att värdera de olika 
frekvensnivåerna och som kan skilja sig åt hos olika inventerare. Individbegreppet är en 
ytterligare problematisk aspekt, eftersom en växt kan vara förgrenad med underjordiska 
utlöpare och därför se ut att vara flera individer. Nedan följer en beskrivning av hur varje nivå 
bedömts, antalet växter i de olika nivåerna är ungefärliga. 

 
1. < 5 (individer) 
2. 6 – 20 
3. 21 – 40 
4. 41 – 60 
5. > 61 
 

Arter spridda över en större yta har värderats något högre än arter som bara växte på en plats. 
Anledningen är att flera delpopulationer visar på en större livskraft än ett enskilt bestånd. 
Även arter med hög täckningsgrad i förhållande till abundans, t.ex. spenört, svartkämpar och 
gårdsgroblad har uppvärderats. När frekvensen inte gått att bedöma, men arten funnits har den 
markerats med x i artlistan och arter som endast funnits i stenrösen är markerade med en 
asterisk. 
 
Taxonomi 
I de fall det funnits skilda uppgifter om svenska och vetenskapliga namn, har namngivningen 
från Naturhistoriska riksmuseets (1997) webtjänst Virtuella floran använts, i övriga fall är 
namnen hämtade från Mossberg (2010). 
 
I inventeringen 1979 bestämdes rosor, daggkåpor och violer till artnivå, men i den här studien 
har de (förutom styvmorsviol) endast bestämts till släkte. Anledningen är att de är 
svårbestämda. 
 
Diversitet 
Convention on biological diversity (CDB) definierar biodiversitet så här: “"Biological 
diversity" means the variability among living organisms from all sources including, inter alia, 
terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they 
are part; this includes diversity within species, between species and of ecosystems.” 
(Convention on biological diversity, 1992) Alltså en ganska komplex definition som 
innefattar allt ifrån genetiska skillnader mellan olika individer av samma art, till en mångfald 
av olika ekosystem. 
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I den här undersökningen har bara artdiversiteten jämförts. Det har alltså inte gjorts någon 
analys av genetiska skillnader mellan olika individer av samma art, eller av diversiteten ur ett 
ekosystemsperspektiv. 
 
Resultat 
Efter att daggkåpor, rosor och violer räknats bort blir det sammanlagt 189 arter i ängarna. 
Antalet arter är något fler 2012 än 1979, vilket antagligen beror på att den sammanlagda 
inventerade arealen 2012 är något större. Listan med arter från båda ängsinventeringarna 
redovisas i bilaga 2, tillsammans med en lista över arterna i vägkanterna 2012. 
 
Tabell 1 visar arter som försvunnit perioden 1979-2012 i äng A, för fullständig artlista, se bilaga 2. 

Arter som försvunnit 
Adam och Eva Dacylorhiza sambucina 
Backnejlika  Dianthus deltoides 
Flockfibbla  Hieracium umbellatum 
Glasbjörk  Betula pubescens 
Gran  Picea abies ssp. abies 
Gråfibbla  Pilosella officinarum 
Gråfingerört Potentilla acaulis 
Häckvicker  Vicia sepium 
Hässleklocka Campanula latifolia 
Kattfot  Antennaria dioica 
Knylhavre  Arrhenatherum elatius 
Kråkvicker  Vicia cracca 
Kummin  Carum carvi 
Lönn  Acer platanoides 
Piggstarr Carex spicata 
Snårstarr  Carex muricata/Carex pairaei 
Sparvvicker  Vicia tetrasperma 
Strandlysing (Videört)  Lysimachia vulgaris 
Sötkörsbär  Prunus avium 
Tall Pinus sylvestris 
Vanlig nattviol Platanthera bifolia 
Vårfryle  Luzula pilosa 
Åkerförgätmigej  Myosotis arvensis 
 
 
Tabell 2 visar arter som försvunnit perioden 1979-2012 i äng B, för fullständig artlista, se bilaga 2. 

Arter som försvunnit 
Adam och Eva Dacylorhiza sambucina 
Backnejlika  Dianthus deltoides 
Backtrav  Arabidopsis thaliana 
Brunört  Prunella vulgaris 
Flockfibbla  Hieracium umbellatum 
Gran  Picea abies ssp. abies 
Gråfibbla  Pilosella officinarum 
Gråfingerört Potentilla acaulis 
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Gulvial  Lathyrus pratensis 
Gökärt  Lathyrus linifolius 
Hagfibbla  Hieracium L sect. vulgata 
Hassel  Corylus avellana 
Kamäxing  Cynosurus cristatus 
Knylhavre  Arrhenatherum elatius 
Knägräs  Danthonia decumbens 
Knölsmörblomma  Ranunculus bulbosus 
Krusbär  Ribes uva-crispa 
Käringtand Lotus corniculatus 
Mandelblomma  Saxifraga granulata 
Mjuknäva  Geranium molle 
Okänd1 Hieracium auricomus 
Piggstarr Carex spicata 
Rödkörvel  Torilis japonica 
Salix Salix sp. 
Skogskovall  Melampyrum sylvaticum 
Skogsnarv  Moehringia trinervia 
Snårstarr  Carex muricata 
Sommarfibbla  Leontodon hispidus 
Tandrot  Cardamine bulbifera 
Vårförgätmigej  Myosotis stricta 
Åkerförgätmigej  Myosotis arvensis 
Ängssyra Rumex acetosa 
Ärenpris Veronica officinalis 
 
 
Tabell 3 visar arter som försvunnit perioden 1979-2012 i äng C, för fullständig artlista, se bilaga 2. 

Arter som försvunnit 
Backklöver Trifolium montanum 
Backsippa  Pulsatilla vulgaris 
Bergmynta  Satureja vulgaris 
Bergslok  Melica nutans 
Flockfibbla  Hieracium umbellatum 
Gran  Picea abies ssp. abies 
Hässleklocka Campanula latifolia 
Höstfibbla  Leontodon autumnalis 
Jungfrulin  Polygala vulgaris 
Kattfot  Antennaria dioica 
Klasefibbla  Crepis praemorsa 
Knylhavre  Arrhenatherum elatius 
Knägräs  Danthonia decumbens 
Knölsmörblomma  Ranunculus bulbosus 
Krusbär  Vibes uva-crispa 

                                                
1 Det vetenskapliga artnamnet har ändrats och går inte att härleda till något nyare namn. Det går därför heller inte 
att avgöra om arten finns kvar. 
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Käringtand Lotus corniculatus 
Kärleksört  Sedum telephium 
Liten fetknopp  Sedum annuum 
Lundelm  Roegneria canina 
Mandelblomma  Saxifraga granulata 
Okänd Hieracium auricomus 
Skelört  Chelidonium majus 
Slån Prunus  Prunus spinosa 
Slåttergubbe  Arnica montana 
Snårstarr  Carex muricata 
Snärjmåra  Galium aparine 
Spindelört  Thesium alpinum 
Stagg  Nardus stricta 
Stenbräken  Cystopteris fragilis 
Stenbär  Rubus saxatilis 
Tall Pinus sylvestris 
Trampgröe  Poa supina 
Vanlig femfingerört Potentilla argentea 
Vanlig nattviol Platanthera bifolia 
Vårarv  Cerastium semidecandrum 
Vårfryle  Luzula pilosa 
Äkta johannesört  Hypericum perforatum 
Ängsgröe Poa pratensis ssp. pratensis 
Ängssvingel  Festuca pratensis 
Ängsviol  Viola canina ssp. canina 
 
Intervjuer 
 
Kerstin Erikssons man Bengt Eriksson skötte marken från 1977 till 2001 då han blev sjuk, 
sen fick han hjälp av Håkan Löfgren som till slut tog över skötseln helt 2003. Bengt slog 
samtliga ängar med lie och Kerstin brukade hjälpa till med att räfsa, var det bra väder tog de 
hand om gräset och använde det till djurfoder, därefter släppte de på djuren till efterbete. I 
slutet av 80-talet köpte de en slåtterbalk, men den använde de bara till den stora ängen (äng 
A), resten av ängarna slog de för hand. De hade en besättning med hereforddjur som funnits 
på gården sedan 60-talet, innan dess var det mjölkkor. Håkan Löfgren tog över djuren 2003 
och det är fortfarande samma besättning som betar i byn. När Irma2 levde fick djuren inte beta 
på den stora ängen3 men de började med det efter hennes bortgång. På 90-talet röjdes den då 
ganska igenvuxna ängen på sly och efter det tycker hon att floran har blivit rikare. Bengt 
brukade även hamla träden och plöja smååkrarna i byn och beså dem med säd. 
 
Håkan Löfgren har haft hand om skötseln av reservatet sedan 2003. På våren brukar han 
räfsa ängarna, mest kraft lägger han på ängen vid Calles4 (äng a) För att slåttra vägkanterna 
används röjsnöre och han brukar försöka hinna slå dem innan midsommar, men Mikael 

                                                
2 Irma hette kvinnan som hade den gård som ligger närmst äng A och B. Eftersom hon var allergisk mot kor så 
ville hon inte ha bete där, därför efterbetades inte äng A och B när inventeringen 1979 gjordes. 
3 äng A 
4 Carl Samuelsson heter han som nu bor i huset där Irma tidigare bodde. 
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Mikaelsson5 tycker att det är bättre att slå dem senare. I år blev det efter midsommar eftersom 
det inte fanns tid tidigare. Själv tycker han att det har blivit mer blommor, t.ex. blåklocka 
under tiden han varit där. Ängarna slår han med slåtterbalk efter 15 juli, om det är bra 
torkväder brukar han ta in gräset och använda till hö. Är det för dåligt väder så kör han ut det 
skogen. Det kan ta allt mellan tre dagar och några veckor tills det är torrt. Han släpper korna 
på efterbete direkt efteråt och han anser att det är ett ganska hårt betestryck. Ungefär vart 
tredje år röjs ängarna på sly t.ex. hassel. Han har inte sett någon förändring i floran sedan han 
tog över skötseln. Åkrarna besås med vall och ibland engelskt rajgräs. Sedan han tog över 
2003 har det tagits ensilage, innan dess var togs det hö. Träden hamlas på vintern, helst oftare 
än var femte år. Det brukar bara växa 2-3 Adam och Eva på ängen vid kullen (äng B) i år var 
det två stycken. 
 
Diskussion 
Att ängarnas utbredning har ändrats något mellan 1979 och 2012 försvårar en jämförelse 
mellan de olika inventeringarna. Detta märks särskilt i artlistan för äng C, där det har 
tillkommit en stor mängd fuktkrävande arter. Anledningen till att det inte gick att utföra 
inventeringen exakt efter 1979 års gränser, är att kartmaterialet från den tiden visade sig vara 
svårt att använda till att orientera efter i fält.  
 
Det finns förhållanden som gör att det trots allt går att dra vissa slutsatser. Samtliga ängar har 
utvidgats, vilket gör att det går att förutsätta att växter som finns på artlistan från 1979, men 
som inte hittades 2012 har försvunnit. För de nya arterna går det däremot inte att utesluta att 
de tillkommit på grund av utökade arealer. Diskussionen kommer därför att fokusera på arter 
som försvunnit. 
 
De hävdgynnade arterna 
 
Äng B, där Adam och Eva växte 1979 genomsöktes noggrant, men utan att hitta någon. 
Håkan Löfgren berättade att det funnits två stycken där tidigare på sommaren. Antagligen 
hade de hunnit vissna ner så mycket att de inte längre syntes. Adam och Eva har minskat, 
1979 registrerades de med en frekvens av 2. Enligt Edqvist och Karlsson (2007) är arten 
känslig för gödsling. Ängen omges av en åker, men eftersom Adam och Eva växer på en 
högre belägen kulle är de skyddade från näringstillskott med ytvattnet, troligare är i sådana 
fall påverkan av kvävenedfallet. En annan trolig orsak till minskningen är genetisk depression 
på grund av en alltför liten population. 
 
Backsippan hittades inte i någon av ängarna. Ängen i lilla Högarp, där den fanns 1979, har 
slåttrats under lång tid, men från 1960-talet övergick den till att betas av nötkreatur. Det finns 
inga kända uppgifter om att den ska ha funnits i ängen innan betet infördes, så det är möjligt 
att backsippan etablerade sig först då och att den kom att missgynnas när slåttern återinfördes. 
Enligt Walker (2011) är det mycket sällsynt att frön gror, vilket gör att det ligger nära till 
hands att misstänka att den kan ha försvunnit i följderna av en genetisk utarmning. Eftersom 
den blommar väldigt tidigt på våren så finns det även en risk att den missades i inventeringen. 
 
Kattfoten har försvunnit från äng A och C, men ökat något i äng B. Det skulle vara intressant 
att undersöka könssammansättningen i den kvarvarande populationen i äng B. Om bara det 
ena könet finns representerat är risken stor att den lider av utdöendeskuld. Men om det 

                                                
5 Mikael Mikaelsson jobbar på reservatet i Linnés Råshult och ska flytta till Högarp. 
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stämmer som Vargas (2011) misstänker, att den kan byta kön, så finns det hopp att den kan 
fortsätta och föröka sig, förutsatt att det finns en tillräcklig genetisk variation i populationen.  
 
Slåttergubben har ökat något i äng A, men försvunnit från äng C. Slåttergubben gynnas 
antagligen av det sena betespåsläppet efter slåttern och hade antagligen minskat i äng A om 
den gjorts om till betesmark. Att den försvunnit från äng C kan bero på att det blivit 
näringsrikare jord på grund av näringsläckage, men det kan också vara följden av en genetisk 
utarmning. 
 
Spindelörten återfanns inte, den kan ha missats eller försvunnit på grund av genetisk 
utarmning. 
 
Populationen av smörboll verkar vara stabil i äng A. En anledning till att den trivs just där 
kan vara att den enligt Jonsell (2001) gynnas av rörligt markvatten. En möjlighet för att 
ytterligare stärka populationerna av smörboll, som också skulle kunna vara intressant för 
andra arter med små populationer, vore att introducera gener från andra populationer, 
antingen genom att flytta dit plantor, eller med artificiell korsbefruktning liknande den i 
Lemke & Porembskis (2011) studie. Det kan samtidigt vara mycket riskfullt med konstgjort 
genutbyte mellan populationer. Om skillnaden mellan populationernas habitat är för stora, kan 
värdefulla genetiska adaptioner gå förlorade (maladaptive gene flow) och växterna får det 
svårare att klara variationer i habitatet. 
 
Trollsmultronen finns fortfarande kvar, men det fortfarande låga antalet individer gör att den 
är extremt känslig för störningar. 
 
Tvåbladen har ökat något, men det är oklart om de nya plantorna är komna ur frön eller 
genom rotskott. 
 
Ingen vanlig nattviol hittades vid återinventeringen, men den fanns i två av ängarna 1979. En 
anledning till att den inte återfanns, kan vara att den hybridiserats till oigenkännlighet med 
den grönvita nattviolen, men det kan också bero på de interannuella abundansväxlingarna. 
Kanske var det inte tillräckligt gynnsamma förhållanden för den sommaren 2012. Den vanliga 
nattviolen eftersöktes särskilt genom att studera rosettblad och avståndet mellan blommorna 
på blomställningen på så gott som alla plantor, så den bör inte ha missats. 
 
Den äkta johannesörten saknades helt i äng A och hade minskat något i äng B. Anledningen 
kan vara att hävden blivit intensivare medan den äkta johannesörten främst gynnas av tidiga 
igenväxningsstadier. Den är dessutom mer känslig för försurning än sin släkting den 
fyrkantiga johannesörten, som ökat. 
 
Den äkta ängsskallran som är annuell, är en av de arter som skulle kunna missgynnas av 
hanteringen av höet efter slåttern, men den har istället ökat kraftigt i äng A, samt etablerat 
kraftiga populationer i äng B och C. Det går inte att utesluta att ökningen beror på årliga 
fluktuationer. 
 
Försvunna och nya arter 
Några arter som är känsliga för alltför mycket näring och konkurrens från andra växter har 
försvunnit från en eller flera av ängarna, t.ex. backnejlika, gråfingerört, kattfot och 
vårförgätmigej. Hässleklocka, rödkörvel och skelört är istället exempel på ganska 



22 
 

näringskrävande arter som har försvunnit. Dessutom är granen och tallen borta, vilket 
troligtvis är resultatet av en uppröjning i ängarna efter den förra inventeringen. 
 
Flera av de nyetablerade arterna är trädgårdsväxter, t.ex. akleja, brandlilja, kirskål och 
kärleksört och har troligen spritt sig till ängarna från någon av de närliggande trädgårdarna. 
Raps och rågvete kommer förmodligen från någon åker och har kanske transporterats med 
hjälp av djur. Ängarna har hittills klarat sig från invasiva arter, men kirskål och sibirisk 
björnloka hittades i vägkanterna. Vissa av de nya arterna, som krustistel och älggräs, indikerar 
höga näringsnivåer, medan blåsuga, styvhårig kvastfibbla, vanlig ögontröst och ältranunkel är 
exempel på nya växter som indikerar en låg näringsnivå. Det går inte att utesluta att de 
tillkommit på grund av de ändrade ängsarealerna. 
 
Abiotiska skillnader 
 
Försurning 
Det är svårt att med hjälp av de försvunna arterna avgöra om ängsfloran påverkats av 
försurningen. Ängarna ligger i ett område med morän av basiska vulkanitiska bergarter och 
eftersom de innehåller kalcium, kan det ge en buffrande effekt som minskar försurningens 
påverkan. 
 
Näring 
Troligtvis har näringsnivåerna ökat i ängsmarkerna, både på grund av näringsläckage från 
åkrar och från kvävenedfall. Särskilt i äng C, som gränsar till en högre belägen åker, går det 
att misstänka att nivåerna av både kväve och fosfor har ökat. I artlistan för samma äng går det 
att se att många lågvuxna arter med ringa näringskrav har försvunnit, t.ex. backklöver, 
jungfrulin och kattfot. Det finns en risk att de har blivit utkonkurrerade av mer 
näringskrävande högväxta arter. 
 
Vägkanterna 
Bortsett från mandelblomma och vingvial, så är flertalet av arterna som endast återfanns i 
vägrenarna förrymda trädgårdsväxter som alunrot, borstnejlika, myskmalva, pärlhyacint, 
studentnejlika och vitblära. Men även hävdgynnade arter som darrgräs, gråfingerört, grönvit 
nattviol och vingvial hittades. 
 
Fragmentering och spridningskorridorer 
Ett problem för ängarna i Högarp är att de ligger isolerade, men förhoppningsvis finns det 
åtminstone en metapopulationsdynamik mellan de tre ängarna. Förr fanns troligtvis fler 
slåtterängar och betesmarker i närheten som möjliggjorde ett rikt genetiskt utbyte.  
 
Trots tidig slåtter och närliggande åkrar, är flera segment av vägkanterna mycket artrika. 
Eftersom flera av ängsväxterna hittas även i vägrenarna, går det att misstänka en sink-source 
dynamik, med växter som migrerar från ängarna till vägrenarna och där den tidiga slåttern 
längs vägen gör att de inte hinner föröka sig. Om så är fallet, är risken stor att flera 
populationer skulle, om inte försvinna, så i alla fall försvagas om ängarna tilläts växa igen. 
Förhoppningsvis kommer slåttern av vägkanterna att ske senare på sommaren i fortsättningen. 
Det vore intressant att studera ifall vägkanterna då skulle kunna fungera som 
spridningskorridorer mellan de tre ängarna, eller rent av till att länka samman kulturreservatet 
med andra artrika betesmarker i närområdet.  
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Skötseln av kultutreservatet 
Ängarna hävdas efter mål som står beskrivna i skötselplanen för kulturreservatet och de tre 
viktigaste komponenterna för en ängshävd (fagning, slåtter och efterbete) finns med.  
 
Enligt Håkan Löfgren sker fagning i ängarna varje år och slåtter sker med slåtterbalk. I 
skötselplanen står det att det slagna gräset ska ligga några veckor på marken för att torka 
innan det bortforslas. Vid traditionell slåtter hässjas höet vilket ger fröna en chans att lossna 
vid hanteringen. En risk med att låta gräset ligga på marken för att torka och utan att vända 
det, är att fröna blir kvar i blomställningarna samtidigt som det slåttrade höet kväver den 
kvarvarande vegetationen. I intervjun med Håkan Löfgren framkom att gräset brukar ligga 
och torka mellan tre dagar och några veckor. Tre dagar är en alltför kort tid, särskilt om det 
aldrig vänds. Risken med att ta bort höet för fort utan att fröna hinner spridas är att växterna 
förlorar möjligheten till föryngring, vilket blir extra problematiskt för annuella växter. Det 
står inte heller preciserat i skötselplanen hur länge och under vilka omständigheter efterbetet 
ska ske. Om det fortgår långt in på hösten när markerna blir fuktiga och leriga, finns det en 
risk för att betesdjuren trampar sönder marken. 
 
Slutsatser 
Många arter har försvunnit från ängarna. Flera av dessa är exempel på lågvuxna arter som 
kräver lite näring och är känsliga för konkurrens. 
 
Största hotet mot en långsiktigt hög biodiversitet i ängarna är upphörd hävd och genetisk 
depression till följd av isolering. 
 
Åtgärderna som står beskrivna i skötselplanen tycks vara framgångsrika och är till stor del i 
linje med åsikterna som förts fram i den litteratur och de vetenskapliga artiklar som 
presenterats i arbetet. Men det behövs en tydligare precisering av hur det slåttrade höet ska 
torkas, några veckor är för lång tid och helst bör det hässjas eller i alla fall vändas. Tiden för 
efterbete bör också regleras bättre för att undvika att djuren trampar sönder markerna på 
hösten. 
 
Felkällor 
Den största felkällan är troligtvis eventuella felbestämda växter. Det hade kunnat vara en 
fördel om inventeringen gjordes under en längre period över sommaren så att arter som 
blommar vid fler tidpunkter än den för inventeringen täcktes in. Men eftersom inventeringen 
1979 inte heller sträckte sig över hela sommaren, så hade uppgifterna därifrån kanske varit 
svårare att jämföra. Å andrasidan var de som inventerade då troligtvis mer rutinerade och 
därför bättre på att upptäcka och identifiera outslagna och överblommade växter. 
 
Ett exempel på en art som missats eftersom den blommar så tidigt, är Adam och Eva. 
Backsippan blommar förvisso också tidigt, men har väldigt påtaliga fröställningar. Som 
nämnts tidigare var det ibland mycket svårt att artbestämma flera gräs och halvgräs, vilket i 
sin tur gjorde att det blev svårt att bedöma frekvensen av dessa. 
 
Framtida studier 
Det vore intressant att vidga perspektivet till markerna runt omkring, både innanför och 
utanför kulturreservatet, för att undersöka olika växters möjlighet till genetiskt utbyte och 
spridning.  
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En annan relevant frågeställning vore att ta reda på vilka pollinerande insekter som finns i 
området. Något som skulle kunna påverka insektsfaunan är ett eventuellt användande av 
avmaskningsmedel till betesdjuren och bekämpningsmedel i jordbruket. 
 
Det vore spännande att följa upp inventeringen om några år igen för att se hur floran 
utvecklas. 
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Bilaga 
 
 
Tabell 7 visar resultatet av inventeringarna 1979 och 2013. Först redovisas de olika segmenten av 
vägkanterna och därefter ängarna. 
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              2     Adam och Eva Dacylorhiza sambucina 
          2           Akleja  Aquilegia vulgaris 
      2*               Alunrot  Heuchera sanguinea 
                  3   Andmat  Lemna minor 
        1         2   Apel  Malus domestica 
    2   1 2 1 2 1 2 1 Ask  Fraxinus excelsior 
  1 2                 Backdunört  Epilobium collinum 
          1 1       1 Backklöver Trifolium montanum 
  1 2     2   2   2 1 Backlök  Allium oleraceum 
2 2 1       1   1     Backnejlika  Dianthus deltoides 
                    2 Backsippa  Pulsatilla vulgaris 
                1     Backtrav  Arabidopsis thaliana 
          1   1   1   Backvicker Vicia cassubica 
              1 1     Baldersbrå Tripleurospermum perforatum 
    2     2 1       1 Bergmynta  Satureja vulgaris 
          1 1 1     1 Bergslok  Melica nutans 
            2       2 Betesdaggkåpa  Alchemilla monticola 
    2*   1* 1*   2*   2*   Björnbär  Rubus ssp. 
    2     2 2     2 2 Blekstarr  Carex pallescens 
  2      4 2     2 3 Blodrot  Potentilla erecta 
          3 1 2 1 2 1 Blåbär  Vaccinium myrtillus 
          2 1         Blåsippa  Hepatica nobilis 
          2           Blåsuga  Ajuga pyramidalis 
                  1   Blåtåtel  Molinia caerulea 
    1 2   1 1 2 1 2 2 Bockrot  Pimpinella saxifraga 
    2   2             Borstnejlika Dianthus barbatus 
          2           Borsttistel  Cirsium helenioides 
              1       Brandlilja  Lilium bulbiferum 
          2 1   1 1 2 Brunört  Prunella vulgaris 
  2 2   2 1 1 1 1 1 1 Brännässla  Urtica dioica ssp. dioica 
                  3   Bunkestarr  Carex elata 
3 3 3 2   3   3   3   Daggkåpa  Alchemilla vulgaris 
      1   3 2 2 1 2 3 Darrgräs  Briza media 
          1   1   2   Duvvicker  Vicia hirsuta 
      1   3 3 3 3 3 1 Ek  Quercus robur 
          2 1 2 2 1 1 En  Juniperus communis 
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                  2   Flaskstarr  Carex rostrata 
          1   1 1 2 1 Flenört  Scrophularia nodosa 
        1   1   1   2 Flockfibbla  Hieracium umbellatum 
1 1                   Flädervänderot  Valeriana sambucifolia 
  2 3 3 2 4 2 3 2 4 2 Fyrkantig johannesört  Hypericum maculatum 
          2 2 3 2 1 3 Fårsvingel  Festuca ovina 
      2           2   Gatkamomill Matricaria matricarioides 
          1* 2     1* 2 Getapel  Rhamnus cathartica 
          3 1         Getrams  Polygonatum odoratum 
            1     2   Glasbjörk  Betula pubescens 
            2         Glatt daggkåpa  Alchemilla glabra 
            1   1   1 Gran  Picea abies ssp. abies 
      3     1   2 2 2 Gråfibbla  Pilosella officinarum 
    1*       1   2     Gråfingerört Potentilla acaulis 
  1             1     Gräddmåra Galium album x verum 
3 3 2 1   3 3 2 2 2 3 Grässtjärnblomma  Stellaria graminea 
  1       3 1 1   2 2 Grönvit nattviol  Platanthera chlorantha 
  3*   1       2 1     Gul fetknopp  Sedum acre 
              3 1     Gullklöver  Trifolium aureum 
          1 2     2 2 Gullris  Solidago virgaurea 
  3 3     3 1 3 2 2 3 Gullviva  Primula veris 
  3 4 2   3 3 3 3 3 3 Gulmåra  Galium verum 
3 3 4    1 3   1 3 3 Gulvial  Lathyrus pratensis 
3 3 3     3       2   Gårdsgroblad  Plantagina major 
                  2   Gårdsskräppa  Rumex longifolius 
                  3   Gökblomster  Lychnis flos-cuculi 
    1     2 2   1 3 3 Gökärt  Lathyrus linifolius 
          1 1   1 2 2 Hagfibbla  Hieracium L sect. vulgata 
  1* 1* 1*   2* 1 3* 3 2*   Hallon  Rubus idaeus 
      3       3       Harklöver  Trifolium arvense 
                  2   Harkål  Lapsana communis 
    1             3   Harstarr  Carex leporina/Carex ovalis 
            2         Hartsros  Rosa villosa 
          1* 3   1 2* 2 Hassel  Corylus avellana 
          1   1   2   Hirsstarr  Carex panicea 
  2 2     3 1         Humleblomster  Geum rivale 
3 3 2 2   2 1 3 2 3 2 Hundkäx  Anthriscus sylvestris 
2 2 2     2 3 2   4 3 Hundäxing  Dactylis glomerata 
  1 1       1 1   2 2 Häckvicker  Vicia sepium 
            1       1 Hässleklocka Campanula latifolia 
          2       2   Hönsarv  Cerastium fontanum 
                    1 Höstfibbla  Leontodon autumnalis 
      3               Jordklöver  Trifolium campestre 
3 2                   Jordreva Glechoma hederacea 
          1 1         Jungfru Marie nycklar Dactylorhiza maculata 
          3 2 2 2   2 Jungfrulin  Polygala vulgaris 
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                  2   Kabbleka  Caltha palustris 
    1                 Kamomill  Matricaria recutita 
    3     2 2   1 2 2 Kamäxing  Cynosurus cristatus 
            1 2 1   2 Kattfot  Antennaria dioica 
4   3     3 2     2 2 Kirskål  Aegopodium podagraria 
          2 1       1 Klasefibbla  Crepis praemorsa 
  1 2             3   Knapptåg  Juncus conglomeratus 
                  1 3 Knippfryle Luzula campestris 
            1   2   2 Knylhavre  Arrhenatherum elatius 
                1   2 Knägräs  Danthonia decumbens 
                1   2 Knölsmörblomma  Ranunculus bulbosus 
                1   1 Krusbär  Ribes uva-crispa 
  1 2             1   Krusskräppa  Rumex crispus 
          1           Krustistel  Carduus crispus 
          3 3 4   4 2 Kruståtel  Deschampsia flexuosa 
      2           2   Kråkklöver  Potentilla palustris 
    3       1 2 1 2 2 Kråkvicker  Vicia cracca 
            1     1 2 Kummin  Carum carvi 
    1                 Kungsljus  Verbascum thapsus 
          2   2   2   Kvickrot  Elytrigia repens 
        3 1 2   2   2 Käringtand Lotus corniculatus 
      3*       2*     1 Kärleksört  Sedum telephium 
          2   3   3   Kärrgröe Poa trivialis 
                  2   Kärrkavle Alopecurus geniculatus 
                  3   Kärrtistel  Cirsium palustre 
          3 2     3 2 Liljekonvalj  Convallaria majalis 
          4 1     1 1 Lind  Tilia cordata 
      2   2 1 2 1 3 3 Liten blåklocka  Campanula rotundifolia 
                    2 Liten fetknopp  Sedum annuum 
          3 1 3 3 2 3 Ljus solvända  Helianthemum nummularium 
          2       2   Luddhavre  Helictotrichon pubescens 
                    2 Lundelm  Roegneria canina 
x x x 3   2 2 2 3 3 2 Lundgröe  Poa nemoralis 
          2   2   2 1 Lungört  Pulmonaria obscura 
2 2 2       1 2   1   Lönn  Acer platanoides 
        1 1* 1         Majbräken  Athyrium filix-femina 
          2 1     2   Majsmörblomma  Ranunculus auricomus 
  1             1   3 Mandelblomma  Saxifraga granulata 
                  2   Mannagräs  Glyceria fluitans 
2 2 2     2 2 2 1 2 3 Maskros  Taraxacum ssp. 
      3   3   3   1   Mattfibbla  Pilosella officinarium 
2               1     Mjuknäva  Geranium molle 
3 3 3   2* 2       2   Mjölkört  Epilobium angustifolium 
    2 1               Myskmalva  Malva moschata 
                  1   Mörk dunört  Epilobium obscurum 
2 2 2 1 2 4 2 2 1 3 2 Nejlikrot  Geum urbanum 
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            2   2     Nyponros  Rosa dumalis 
    3     2 1 2 1 2   Nässelklocka  Campanula trachelium 
                2   2 Okänd Hieracium auricomus 
                  2 1 Ormbär  Paris quadrifolia 
          2 1         Ormrot  Bistorta vivipara 
          2 1 2 3 1 1 Oxel  Sorbus intermedia 
  4   3           3   Penningblad  Primulacae nummularia 
            2   1 2 2 Piggstarr Carex spicata 
              2   3   Pipdån Galeopsis tetrahit 
          2 1     2   Piprör Calamagrostis arundinacea 
  2       3 1 2 2 2 3 Prästkrage  Leucanthemum vulgare 
  1                   Pärlhyacint  Muscari botroyides 
          1           Raps  Brassica napus 
2   2                 Renfana Tanacetum vulgare 
  2 3 2   3   2   3   Ros  Rosa ssp. 
                  2   Ryltåg Juncus articulatus 
                  2   Rågvete Triticale 
    2 2   3 1     2   Rödklint  Centaurea jacea 
3 3 3 2   2 2 4 2 3 4 Rödklöver  Trifolium pratense 
                1     Rödkörvel  Torilis japonica 
2 2 3 2   2 2 3 2 3 2 Rödsvingel  Festuca rubra  
      1               Rödsyra  Rumex acetosella tenuifolius 
2 2 3 2 2 3 3 4 3 4 4 Rödven  Agrostis capillaris 
3   3 3   3 2 3 3 1 3 Röllika  Achillea millefolium 
          3 2 1 1 2 1 Rönn  Sorbus aucuparia 
  2 2   2       1 2   Salix Salix sp. 
            3   2   3 Sammetsdaggkåpa  Alchemilla glaucescens 
          2           Sandlök  Alliaceae vineale 
    2     2 1         Sibirisk björnloka  Heracleum sphondylium 
                  3   Sjöfräken  Equisetum fluviatile 
      1             1 Skelört  Chelidonium majus 
  2 2 1 1 3 1 1 1 2 1 Skogsalm  Ulmus glabra ssp. Glabra 
    1    4 3 3 1 3 2 Skogsfibbla  Hieracium sect. Hieracium (sylvatikum) 
          4 4 4 2 3 3 Skogsklöver  Trifolium medium 
          3 2   1 1 3 Skogskovall  Melampyrum sylvaticum 
          2       2   Skogslök  Allium scorodoprasum 
                1     Skogsnarv  Moehringia trinervia 
    1    3 3 2   3   Skogsnäva  Geranium sylvaticum 
          1       2   Skogssallat Mycelis muralis 
          3 1         Skogsvicker  Vicia sylvatica 
          2 2 2 2 1 2 Skogsviol  Viola riviniana 
                    1 Slån Prunus  Prunus spinosa 
          1 1 1 1 1 1 Slåtterfibbla  Hypochoeris maculata 
          2 1       2 Slåttergubbe  Arnica montana 

2   2                 Smalgröe/Smalbladigt 
ängsgröe Poa pratensis augustifolia 

3 3 3 2 2 3 1 3 2 2 2 Smultron  Fragaria vesca 
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          2 2     1   Smörbollar  Trollius europaeus 
           1  2  1 Snårstarr  Carex muricata 
  1 1     2   1 1   1 Snärjmåra  Galium aparine 
  2       2 3   1 2 3 Sommarfibbla  Leontodon hispidus 
              1       Sparvnäva  Geranium pusillium 
  1 1       1 1       Sparvvicker  Vicia tetrasperma 
        1 3 2     3 2 Spenört  Laserpitium latifolium 
          1*  1 1*  1 1*  1 Spetshagtorn  Crataegus rhipidophylla 
                    2 Spindelört  Thesium alpinum 
            2         Späd daggkåpa  Alchemilla filicaulis 
                    2 Stagg  Nardus stricta 
          1         1 Stenbräken  Cystopteris fragilis 
                    1 Stenbär  Rubus saxatilis 
                1   1 Stenros  Rosa canina 
    1         2 1     Stensöta  Polypodium vulgare 
          1*   1* 1 1* 1 Stinknäva  Geranium robertianum 
          1           Stinksyska  Stachys sylvatica 
  2 3 1   3 2 2 2 3 2 Stor blåklocka Campanula persicifolia 
3   4   2 2 1     2   Stormåra  Galium album 
          2 1         Storrams  Polygonatum multiflorum 
            1     1   Strandlysing (Videört)  Lysimachia vulgaris 
    2 3   2   1       Styvhårig kvastfibbla  Pilosella cymosa 
  2 2 2   2   2 1 1   Styvmorsviol  Viola tricolor 
        2 1 1     2 2 Sumpmåra Galium uliginosum 
4   4 3   3 3 3 3 2 3 Svartkämpar  Plantago lanceolata 
          4 2     3 3 Svinrot (kornfibbla)  Scorzonera humilis 
            2 2 3 2 1 Sötkörsbär  Prunus avium 
    1     2 1         Sötvedel  Astragalus glycyphyllos 
            1 1     1 Tall Pinus sylvestris 
          2 1   1     Tandrot  Cardamine bulbifera 
4   3 2   1 2 2 2 2 3 Teveronika  Veronica chamaedrys 
2   3     3 2 3 2 3 1 Timotej  Phleum pratense 
3 3 3    1 2 2 3 2 2 Tjärblomster  Lychnis viscaria 
                    1 Trampgröe  Poa supina 
          1 1         Trollsmultron  Potentilla rupestris 
                  2   Trådtåg Juncus filiformis 
    2   2 1   2 1 2   Träjon  Dryopteris filix-mas 
                  1   Tusensköna Bellis perennis 
          2 1 2 1 2   Tuvtåtel Deschampsia cespitosa 
          2 1         Tvåblad  Listera ovata 
            1         Underviol Viola mirabilis 
  1 1 1       2 2   2 Vanlig femfingerört Potentilla argentea 
            1       2 Vanlig nattviol Platanthera bifolia 
3 3 3   3 3 2 3 2 3 2 Vanlig smörblomma  Ranunculus acris 
          1       1   Vanlig ögontröst  Euphrasia stricta 
                  1   Vattenpilört Persicaria amphibia 
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    2             3   Veketåg  Juncus effusus 
    2                 Vingvial  Lathyrus heterophyllus 
          2 1         Vippärt  Lathyrus niger 
      4               Vit fetknopp  Sedum album 
    1                 Vitblära  Silene latifolia 
4 4 4 4   3 1 2 2 2 4 Vitklöver  Trifolium repens 
          2 3         Vitmåra  Galium boreale 
    2     3 2 2 1 3 2 Vitsippa  Anemone nemorosa 
                    2 Vårarv  Cerastium semidecandrum 
    2 2   2 2 2 1 3 3 Vårbrodd  Anthoxanthum odoratum 
            2       1 Vårfryle  Luzula pilosa 
                2     Vårförgätmigej  Myosotis stricta 
          1 2 1 2 2 2 Vårtbjörk Betula pendula 
          2 1         Vårärt  Lathyrus vernus 
  1 2     3           Väddklint  Centaurea scabiosa 
                  3   Åkerfräken  Equisetum arvense 
  1         1   1 1   Åkerförgätmigej  Myosotis arvensis 
  1     2             Åkertistel  Cirsium arvense 
  2 3 1   3 1 2 2 2 2 Åkervädd  Knautia arvensis 
2   1 1       2 3   2 Äkta johannesört  Hypericum perforatum 
          5 1 3   3   Äkta ängsskallra  Rhinanthus minor 
3   3     3 1     1   Älggräs  Filipendula ulmaria 
                  2   Ältranunkel  Ranunculus flammula 
            1         Ängsdaggkåpa Alchemilla subcrenata 
  1 1 ?   2 2     2   Ängsfryle  Luzula multiflora 
2   2     3 1 3 2   2 Ängsgröe Poa pratensis ssp. pratensis 
  2 2   2 2   1       Ängshavrerot  Tragopogon pratensis 
          5 2 3   3   Ängskovall  Melampyrum pratense 
          2 1       1 Ängssvingel  Festuca pratensis 
2 2 2     2 1   2 3 3 Ängssyra Rumex acetosa 
                  3   Ängsull Eriophorum angustifolium 
                2   3 Ängsviol  Viola canina ssp. Canina 
          3 1   2 1 3 Ärenpris Veronica officinalis 
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