
Varför?
Insekter och framför allt pollinerande insekter som steklar, 
bin och humlor har minskat kraftigt, pga av jordbrukets för-
ändringar men troligen också klimatets. 

Förr användes ängens hö som foder åt djuren. Ängen slogs 
i mitten av sommaren och höet fick torka innan det togs om 
hand. Ibland släpptes djuren på efterbete i ängarna när höet 
var bärgat. I det moderna jordbruket har ängen spelat ut sin 
roll. Den har ersatts av gräsvallar som slås flera gånger varje 
säsong och annat foder. Djurens gödsel behövs inte heller i 
lika hög grad då åkern ofta gödslas med konstgödsel. Många 
gårdar har inte djur längre och vice versa.

För att gynna både växter och djur som har minskat behöver 
vi sköta de ängar vi redan har på ett bättre sätt och vi behöver 
fler ängar.

Vad gör kommunen?
Vi har låtit inventera ängarna i Varbergs tätort med omnejd 
för att kunna värna de ängar med högst värde. Ängarna be-
höver slås och sedan behöver det slagna gräset och örterna 
samlas upp och föras bort. Annars tillförs för mycket näring 
till ängen och värdefulla arter försvinner. Idag har vi svårt att 
både slå och senare samla upp höet. Det är också svårt att få 
tag på betesdjur. Men vi har köpt en liten manuell slåtterbalk 
för små ytor och ska försöka handla upp skötseln av de större 
ytorna. Naturskyddsföreningen både inventerar och sköter 
några ängar på kommunens mark. Det är ett värdefullt arbe-
te.

Även en högvuxen gräsmatta är bättre för naturen än en kort-
klippt. Insekter kan gömma sig i det höga gräset och vissa 
fåglar och andra djur kan äta gräsfröna. Ofta innehåller också 
gräsytorna en del örter eller blommor. Därför kommer vi att 
släppa upp fler gräsytor, dvs sluta klippa dem regelbundet.

Vad kan du göra för att hjälpa till?
Om ni t.ex. är en vägförening, en samfällighetsförening eller 
bara några grannar som vill gå ihop och har en yta som ligger 
på allmän platsmark som ni tror skulle lämpa sig som äng 
kan ni höra av er till oss. Det är bra om marken är sandig och 
torr och ligger i ett soligt läge, men det finns också fuktängar. 
Vi bedömer om ytan är lämplig. I så fall får ni lämpliga fröer 
att så på våren eller hösten och sedan behöver ni hjälpa till att 
slå ytan och samla upp och föra bort det avslagna höet. Vi kan 
eventuellt hjälpa till att slå mindre ytor. En kraftig grässvål 
behöver tas bort innan sådd kan utföras.

Det kan dröja flera år innan en äng har etablerats så man 
måste ha tålamod. Det är viktigt att ängen slås först när örter-
na har blommat över, dvs ungefär från slutet av juli till slutet 
av augusti. Höet ska ligga kvar i några dagar eller en vecka för 
att fröa av sig innan det krattas upp och förs bort eller bränns 
under uppsyn när det är tillåtet. Ängen kan klippas eller slås 
ett par gånger efter slåttern.

Hur ska invasiva arter hanteras?
Det finns en del invasiva arter som man måste se upp med 
eftersom de konkurrerar ut andra växter. T.ex. är lupiner in-
vasiva, även om de är vackra. Om man har fått lupiner i ytan 
behöver ängen slås innan lupinerna har fått fröer. Även en 
äng med alltför mycket gräs eller smörblommor eller hund-
käx kan behöva slås tidigare och flera gånger för att den ska 
bli magrare.  Parkslide och jätteslide är två mycket invasiva 
arter som vi själva är osäkra på hur vi ska hantera. Slå eller 
klipp av dem så fort de kommer upp är antagligen det bästa 
tipset. Gräv inte i jorden där de växer. Det räcker med en liten 
bit av rötterna för att de ska sprida sig och de verkar sprida 
sig mer när de blir störda. 

Vill du veta mer?
Kontakta Varberg direkt
Telefon Varberg direkt: 0340-88 000
E-post:varbergdirekt@varberg.se

Vi behöver fler ängar!


