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Sammanfattande intryck av det biologiska kulturarvet i Åsnebyn
Kulturreservatet Åsnebyn uppvisar en tydlig uppdelning av det biologiska kulturarvet, utifrån
historisk markanvändning och senare skeenden. Vissa områden som betas idag är visserligen tydligt
påverkade av tidigare igenväxning, men med den återupptagna hävden har man skapat
förutsättningar för öppenmarksarterna att sprida sig. Trädarternas fördelning med ädellöv på
inägorna och barr på utägorna speglar tydligt den historiska uppdelningen. Även om stora delar av
skogen har mycket liten prägel av bondeskog, så finns det god potential att återskapa en öppnare
struktur och olikåldriga bestånd.
Framförallt är det den Södre Engen (1764 års karta) som framträder som den intressantaste delen i
det biologiska kulturarvet. Även om ingen del hävdas med slåtter idag och vissa delar t o m har odlats
upp (dock inte med de mest intensiva metoderna), så dyker ängsarter upp inom i princip hela den
gamla Södre Engen. Tydligaste kopplingen finns i de västra delarna (skötselplanens område 3) med
många ängsarter i markfloran, många stora och spärrgreniga ekar, spår efter produktion av
enestörar, samt inte minst odling av hassel. Sydligaste delen av fårhagen (skötselplanens område 7)
tillhörde också ängen och där återfinns ängshavre och några tidigare hamlade träd. Till och med vissa
av åkrarna har en del ängsarter. Ett område med stor potential för ängsbruk är det brynområde som
ligger mellan åkrarna och utmarken. Där finns den beteskänsliga (och begärliga) svinroten kvar i
mycket större mängder än i den betade delen av Södre Engen. Det är inte omöjligt att även andra
ängsarter skulle kunna dyka upp vid återupptagen slåtterhävd.

Områdesbeskrivningar Åsnebyn 2012
Uppdelningen i olika områden har gjorts utifrån markanvändningsutvecklingen enligt
storskifteskartan från 1764 (mha Pär Connelids kartöverlägg), häradsekonomiska kartan 1890,
ekonomiska kartan 1963 samt dagens markanvändning och biotoper. Det förberedande besöket den
1 juni 2012 tillsammans med förre förvaltaren Magnus Hummerhielm och Sara Roland från
Hushållningssällskapet var ovärderligt för att lyckas hitta en bra områdesindelning. I all väsentlighet
har jag eftersträvat att markanvändningshistoriken inom ett arbetsområde ska vara homogen.
Områdesindelningen justerades något vid inventeringen i fält. Området precis kring husen
inventerades inte, eftersom kännedomen om den historiska betydelsen av de stora träden där är god
och att det finns planer för en separat undersökning kring trädgården.
Fältarbetet genomfördes 25-27 juni och 22-24 augusti 2012. Arbetet försvårades av ihållande
hällregn 25 juni, då den vattenfasta skrivfilmen visade sig inte tåla vatten… På grund av regnet finns
också färre foton på träden som GPS-markerades i juni, samt ett annat namngivningssystem för GPSpunkterna. Totalartlistor på de olika arbetsområdena, gps-punkter på träd- och buskvärden och vissa
ängs- och hagmarksarter samt foton finns redovisade i excelfilen
Artlistor_Waypoints_Fotolista_Åsnebyn_2012.xlsx.
Arbetsområden:
Vissa områden sammanfaller mer eller mindre med Kulturreservatets skötselområden, vilket anges
vid respektive arbetsområde. Karta över arbetsområdena finns i ”arbetsområden 2012.pdf”.

1. Triangeln.

Historia: 1764 Äng i Södra Åkergärdet– 1890 Åker – 1963 Öppen betesmark – 2012 Öppen
betesmark (nöt)
Beskrivning: Ca 0,2 ha slät gräsmark. Vid första anblicken ser den ut som betad åker med
smörblommor, tuvtåtel och ängssyra. Veketåg växer i dikena som avgränsar området mot
område 3 i söder och den betade åkermarken i norr. Dock växer grönvit nattviol i hela
området och revfibbla, ängsskallra, mandelblom och kärringtand i framförallt den västra
delen. Gräns mot 1764 års åker är tydligt markerad med en rad av askar. Träden är små, men
de stora rotsystemen indikerar hög ålder. Enbuskar växer vid gränsen mot arbetsområde 2.
Vid gränsen mot område 3 växer tre magnifika hagmarksträd; ek - björk - ek.
Biologiskt kulturarv: Gräsmarksfloran är rikare och mer ängsindikerande än vad man skulle
förvänta sig av ett tidigare uppodlat område. Dessa värden skulle förstärkas av slåtter med
efterbete. Sent bete för att efterlikna slåtter rekommenderas ej, då tuvtåteln riskerar bli
ratad och därmed kunna sprida sig ytterligare.
Området har höga trädvärden. Dels de tre hagmarksträden i söder som markerar den
historiska gränsen mot Södre Engen (där den ostligaste eken dock ser medtagen ut), dels
askraden med det mycket kraftiga rotsystemet som följer den tidigare gränsen mot åkern.
Historiskt kan man, pga rotsystemet, anta att där stod en rad med hamlade askar. Med tanke
på askskottsjukan, bör man dock avvakta att börja hamla dessa träd innan man vet om
hamling gynnar eller förhindrar smittspridning och sjukdomsutveckling i smittade träd. Det
huvudsakliga värdet i det här fallet är det gamla rotsystemet.
Befintlig skötselplan: Triangeln utgör den sydvästligaste delen av område 2b i skötselplanen.
Övriga delar av område 2b var åker 1764, medan Triangeln då var äng i samma åkergärde.
Skötselmålet är inriktad på bevarande av parcellstrukturerna. Detta mål skulle kunna
innebära ett högre betestryck än vad den grönvita nattviolen tål. I dagsläget betas Triangeln
och resten av delområde 2b i en stor fålla som innefattar stora delar av den historiska ”Södre
Engen”. Betestrycket är därmed inte alarmerande hårt, men i det här fallet riskerar
bevarandet av ett kulturvärde (parcellindelningen) att stå emot ett annat (ängsfloran).
Utifrån Triangelns biologiska kulturarv är i stället slåtter att rekommendera.

2. Hasselbranten.

Historia: 1764 Äng – 1890 Gräsmark m löv – 1963 Lövskog – 2012 Bete i lövskog (nöt)
Beskrivning: Området är på knappt 1 ha; 370 m långt och 10-20 m brett. Det är en mycket
brant slänt ned mot sjön Lilla Kolungen. Norra delen har en blandad sammansättning av
trädarter (hassel, ek, gran, tall, fågelbär mfl), men övergår mer och mer till ett nästan
renodlat hasselbestånd. Ett stort antal hasselrunnor finns, varav de mäktigaste finns i
överkanten på slänten, framförallt i den södra delen. Markvegetationen är obefintlig.
Biologiskt kulturarv: De största värdena i detta område är de gamla hasselrunnorna, men
det finns även ett antal hagmarksträd (ek och tall framförallt) i branten. Träden i sig, men
även de kulturella värdena, skulle gynnas av att hagmarksträden och hasselrunnorna
friställdes och att hasseln började föryngras igen. En snabbkoll i fält gav vid hand att hasseln
inte innehöll någon av de rödlistade arterna som är kopplade till gammal hassel och som
skulle missgynnas av återupptagen föryngring (T. Lennartsson 2012-06-01). Området kan
gärna fortsätta att betas, eftersom all eventuell historisk ängsflora är borta.
Befintlig skötselplan: Hässlena återfinns framförallt i delområde 3d, men till viss del även i
västra delen av 3b. Befintlig skötselplan stämmer väl överens med denna inventerings
slutsatser.
3. Backarna i Södra Engen

Historia: 1764 Torräng m ”odugliga” backar – 1890 Gräsmark m löv – 1963 Lövskog – 2012
Öppen betesmark med många stora träd och mycket en (nötbete)

Beskrivning: Detta område på drygt 1 ha har tydliga spår av att delvis ha varit igenväxt och
röjningsinsatserna syns i form av många stubbar. Backarna är enrika och man har stammat
upp några av enarna. Floran är tämligen trivial, men utan att domineras av enstaka arter.
Vanliga arter är örnbräken, tuvtåtel, svartkämpar, teveronika, ängssyra, ängsgröe, rödven,
rödklöver, smörblomma, vitsippa, rödsvingel, blodrot, stagg och veketåg.
Biologiskt kulturarv: Området har inga större rester kvar av den historiska ängsfloran, utan
kan med fördel fortsätta att betas. Trädvärdena består av hagmarksekar och uppstammade
enar.
Befintlig skötselplan: Detta arbetsområde ingår i skötselplanens delområde 3b.
Kvalitetsmålet anger att det ska vara en välbetad naturbetesmark, vilket resultatet av denna
inventering stöder. Liksom denna inventering, betonar skötselplanen för delområde 3b
betydelsen av ekar och andra hagmarksträd för ”Södre Engens” karaktär och den anvisar hur
nyhamling ska ske, vilket är nödvändigt för att bevara detta biologiska kulturarv för
framtiden.
4. Linda i Södre Engen

Historia: 1764 Äng – 1890 Öppen gräsmark – 1963 Öppen gräsmark – 2012 Öppet bete (nöt).
Grunda diken omger området, vilket tyder på att det varit odlat under någon period.
Beskrivning: Området är ca 0,2 ha, avgränsat av diken. Låg vegetation som domineras av
mossa med ruggar av veketåg och trådtåg. Låg näringsstatus. Vanliga arter är trådtåg,
veketåg, stagg, harstarr, hundstarr, rödklöver, smörblomma, ängssyra, kärringtand, gökärt,
ängskovall, blodrot och svartkämpar. Av mer krävande arter märks grönvit nattviol, jungfru
marie nycklar, svinrot och ängsvädd.
Biologiskt kulturarv: Trots att området uppenbarligen varit uppodlat under någon period, så
växer här fyra arter som indikerar ängsmark. Sannolikt hänger det ihop med att området hela
tiden varit öppet. Man kan också fundera på betydelsen av att man historiskt sett då och då
brutit grässvålen i ängarna för att förbättra produktionen. Många gräsmarksväxter har
empiriskt visats behöva öppen jord för att etablera sig. Området domineras fullständigt av
mossa, vilket indikerar utmagrad jord. Det vore intressant att försiktigt bryta grässvålen i de
delar av lindan som inte hyser ängsarter för att se om detta gynnar en spridning av befintlig
flora och en eventuell groning ur fröbanken.

Befintlig skötselplan: Området ingår i delområde 3b, där följande kvalitetsmål anges:
”Betestrycket skall vara så hårt att det på sikt uppstår en tät grässvål men marken får inte
överbetas” … ”De rester av en slåtter/betesmarksflora som ännu finns kvar i form av bl. a
slåttergubbe, nattviol och ängsvädd sprider sig och finns i livskraftiga populationer.” De arter
som nämns här, samt framförallt svinroten, riskerar att snarare missgynnas av den typ av
bete som beskrivs i kvalitetsmålet och som bedrivs idag.
5. Fuktäng i Södre Engen. Motsvarar Skötselområde 3a.

Historia: 1764 Äng – 1890 Öppen gräsmark – 1963 Öppen gräsmark – 2012 Öppet bete (nöt)
Beskrivning: Knappt 6 ha mager gräsmark med höga botaniska värden. Södra delen av
området är blött, medan ängen norrut snarare är frisk. Framförallt i de blöta till fuktiga
partierna är det vanligt med jordiga tuvor, där gökärt, blodrot och revfibbla växer. De blöta
områdena domineras av hundstarr, hirsstarr och veketåg, medan stagg dominerar friska
områden. Vanliga arter är blek- och harstarr, knapptåg, vitsippor, örnbräken, gökärt, blodrot
och ängsskallra. Det finns stora förekomster av mer krävande arter som jungfru marie
nycklar, grönvit nattviol, ängsvädd och ängsskallra. Här finns även gulvial, blåsuga och
knägräs. Svinrot växer i en liten rugge utanför norra staketet mot åkern. Enligt uppgift finns
även backtimjan, vilken dock missades i den här inventeringen.
Biologiskt kulturarv: Markfloran är tydligt präglad av sin ängshistoria och skulle gynnas av
återupptagen slåtter. I detta område skulle man också med fördel kunna pröva sent
betespåsläpp om inte slåtter är möjligt. Sen hävd ökar växternas möjlighet att blomma och
sätta frö och därmed sprida sig i området. Ökad blomning och fröproduktion gynnar även
insektsfaunan och därmed även fågellivet. Floran visar på mager näringsstatus, vilket innebär
att t ex tuvtåtel och älggräs skulle ha svårt att ta över. Veketåget får man dock hålla koll på
att det inte tar över vid senarelagt bete.
Befintlig skötselplan: Kvalitetsmålen för delområde 3a utgår ifrån de botaniska värdena och
öppnar för både slåtter och sent bete, vilket skulle gynna det biologiska kulturarvet. Idag
betas dock området under hela växtsäsongen.
6. Ödeåker SV hörnet i Södre Engen.
Historia: 1764 Äng – 1890 Åker – 1963 Öppet bete – 2012 Öppet bete (nöt)

Beskrivning: Frisk, fuktig gräsmark på knappt 0,2 ha. Typiskt betad fd åker med tuvtåtel,
älggräs, veketåg, timotej och svartkämpar.
Biologiskt kulturarv: Floran är präglad av tidigare uppodling. Det här är en vanlig betesbiotop
i dagens Sverige och kräver inga vidare hänsyn.
7. Särhägnan i Södre Engen. Motsvarar Skötselområde 3c.

Historia: 1764 Särhägnad äng – 1890 Åker – 1963 Betad åker – 2012 Öppet bete (nöt)
Beskrivning: Ca 0,3 ha. Tydligt att det är en fd åker. Floran domineras av svartkämpar och
vitklöver. Många tuvor av tuvtåtel och veketåg och, på sina ställen, stagg. Mycket mossa.
Vanliga arter är rödklöver, tuvtåtel, midsommarblomster, maskros (sektion Ruderalia), stagg,
daggkåpa, ängsgröe, rödven, kamäxing, harstarr och veketåg. Av mer krävande arter finns en
liten förekomst ängsvädd och blåsuga.
Biologiskt kulturarv: Floran är präglad av tidigare uppodling, med undantag för förekomsten
av ängsvädd. Det här är en vanlig betesbiotop i dagens Sverige och kräver inga vidare hänsyn.
8. Öppna delar av den södra delen av Södre Engen.

Historia: 1764 Äng – 1890 Gräsmark m löv – 1963 Mestadels lövskog – 2012 Trädrik
betesmark (nöt)
Beskrivning: Stora delar av det drygt 1,5 ha stora området har varit igenväxt med lövskog. De
södra delarna har nyligen öppnats upp. Trädvärdena utgörs framförallt av stora ekar, vissa
spärrgreniga och vissa brynformade. Det finns även rönnar med hamlingsspår samt
hasselbuketter. Floran är tämligen trivial och domineras av kruståtel, tuvtåtel, vårfryle och
örnbräken. Vanliga arter är veketåg, ekorrbär, ängsgröe, stagg och svartkämpar. Av mer
krävande arter fanns några små förekomster av ängsvädd, lite blåsuga och en individ av stor

blåklocka. Tidigare har funnits slåttergubbe i området, men den återfanns inte under
inventeringen.
Biologiskt kulturarv: Förutom en stor blåklocka och ett försvunnet bestånd slåttergubbe, så
är det inget i floran som direkt visar på områdets ängshistoria. Slåttergubbe går förmodligen
att återfå om man skapar jordblottor vid den senaste förekomsten samt effektivt stänger ute
betesdjuren. Detta skulle även gynna stor blåklocka. Slåtter vore att föredra framför bete.
Framförallt består områdets biologiska kulturvärde av alla stora ekar (alla är inte
spärrgreniga dock) samt andra kulturpåverkade träd; hassel, rönn, björk etc.
Befintlig skötselplan: Arbetsområde 8 är en del av skötselplanens delområde 3b.
Skötselmålet är att det ska vara välbetat, dock med undantag för området söder om
fornlämning RAÄ 31, som avses skötas som äng. Detta stämmer väl överens med denna
inventerings slutsats rörande slåttergubbe och stor blåklocka, men är ännu inte genomfört.
Liksom denna inventering, betonar skötselplanen för delområde 3b betydelsen av ekar och
andra hagmarksträd för ”Södre Engens” karaktär och den anvisar hur nyhamling ska ske,
vilket är nödvändigt för att bevara detta biologiska kulturarv för framtiden.
9. Åkerbete, västra delen av skötselområde 6a
Historia: 1764 äng – 1890 åker – 1963 öppen betesmark – 2012 öppen betesmark (nöt)
Beskrivning: Vid första anblicken ser detta 2 ha stora område ut som ett typiskt åkerbete
utan botaniska värden. Floran domineras av veketåg, tuvtåtel och smörblomma. Vanliga
arter är rödklöver, ängssyra, häckvicker och (faktiskt) rödven. Det mest förvånande är dock
den mycket rikliga förekomsten av ängsskallra. Den är vanligt förekommande över hela ytan.
Biologiskt kulturarv: Den rikliga förekomsten av ängsskallra är ett spår av det historiska
ängsbruket. Sannolikt har den överlevt i dikesrenarna och sedan spridit sig tack vare att
åkerbruket upphört och att området istället betas. Fortsatt bete borde vara nog för dess
fortsatta existens.
Befintlig skötselplan: Målet för hela område 6a är åkerbruk i växtföljd, där de öppna dikena
hålls väl bevarade. I annat fall årlig, maskinell slåtter. Återupptaget åkerbruk skulle
missgynna populationen av ängsskallra, men det är inte alls omöjligt att den skulle överleva
längs dikesrenarna. Maskinell slåtter skulle gynna ängsskallran, sannolikt t o m bättre än
dagens betesskötsel. Ängsskallra är tämligen vanlig i Åsnebyn, så förlust av denna del av
populationen skulle sannolikt inte äventyra artens fortlevnad i reservatet.
10. Lövskog i Södre Engen och granplantering väst därom. Motsvarar Skötselområde 5 och
ostligaste delen av 3e.

Historia: 1764 Äng – 1890 Öppen gräsmark – 1963 Lövskog m barrinslag – 2012 Lövskog m
barrinslag i öster granplantering i väster (betas av nöt).
Beskrivning: Ca 1,7 ha. Västra delen är en granplantering. Norr därom lite lövinslag närmast
fuktängen (område 5). Östra delen av område 10 är en blandskog med mycket löv och
varierande ålder på träden. I söder finns ett litet område med några riktigt stora, döda enar –
långa, kraftiga störar. Markfloran är trivial med mestadels tuvtåtel, veketåg, blåbär,
örnbräken och vårfryle. Av mer krävande arter finns bara enstaka blåsuga i dikeskanten mot
den fd åkern.
Biologiskt kulturarv: Förutom några träd som uppenbarligen stått ljusare förr, bland annat
några bredkroniga tallar, samt en asp med stamskada efter staket, är det tunt med levande
biologiskt kulturarv i området. På knallen precis vid fastighetsgränsen ligger dock fem döda
enar med kraftiga stammar – sannolikt rester efter en medveten odling av enestörar. Detta
visar också på att området varit betydligt öppnare historiskt sett. Med tanke på att området
var beskogat redan 1963, kan man fundera på hur gamla enarna är. Bästa möjligheten att
pedagogiskt visa på den medvetna strategin att ta fram enestörar, borde vara att utöka den
uppstamning av enar som man initierat i det område som här kallas 3 Backarna i Södre
Engen. Landskapsvärdet skulle förstärkas av en utglesning av träden.
Befintlig skötselplan: Området beskrivs som produktiv skogsmark, kvalitetsmålet anger
lövskog med barrinslag och skötselmålet produktion av löv och barrvirke enligt
skogsbruksplan. I den nya skogsbruksplanen kommer sannolikt området att införlivas i
betesområde 3 efter att det gallrats på rakstammig löv och det lilla granbestånd som står
där, samt friställande av mer intressanta träd. Detta stämmer helt överens med denna
inventerings slutsatser.
11. Strandängen

Historia: 1764 vatten – 1890 vatten – 1963 lövskog – 2012 Betad strand”äng” med många
alar (nötbete). Lilla Kolungen sänktes år 1920 och längs stranden finns en smal remsa på
mellan någon och 20 m flack mark, som enligt kartöverlägget låg under vatten 1764.
Beskrivning: Det ca 0,5 ha stora området är flackt och sankt och (förutom den nordligaste
delen) beväxt med klibbal, vissa stora och flerstammiga. Socklarna ej iögonfallande.
Markfloran domineras av tuvtåtel, veketåg och nejlikrot och inventeras inte vidare. Floran i
vattnet inventerades inte heller.
Biologiskt kulturarv: Inget som kräver extra insatser.

12. Beteshagen motsvarar skötselområde 7

Historia: 1764 Bete m löv – 1890 Gräsmark m löv – 1963 Lövskog m vissa öppna partier –
2012 Skogsbete m får. Beteshagen 1764 var knappt dubbelt så stor som dagens hage, men
östra delen odlades upp under 1800-talet.
Beskrivning: Det är tydligt att det ca 2,3 ha stora området varit igenväxt. Flera träd visade
rester efter lågt sittande grenar, som sannolikt skuggats bort. Några träd hade spår efter
hamling. Floran är skogligt präglad och domineras av örnbräken och blåbär. Däremot finns
det några gräsmarksarter bland de vanliga arterna, som är: stagg, ängssyra, veketåg, liten
blåklocka, fårsvingel, ljung, lingon och vitklöver. Två mer krävande arter återfanns. Förutom
lite blåsuga längs staketet, växer här Åsnebyns enda(?) förekomst av ängshavre.
Biologiskt kulturarv: Markfloran markerar magra förhållanden och en ganska lång period av
igenväxning. En fortsatt försiktig, successiv utglesning av krontäckningen kommer tillåta de
hagmarksväxter som redan finns där att sprida sig. Förekomsten av ängshavre sitter till
största delen i den sydligaste delen av beteshagen, vilken 1764 hörde till Södre Engen. Flera
träd visar tecken på att ha stått öppet tidigare och det märks att man bemödat sig med att
spara dessa vid restaureringen av hagmarken, vilket bekräftades av Lisa Ragnarsson på
Länsstyrelsen. Detta har förstärkt den biologisk-historiska aspekten i beteshagen.
Befintlig skötselplan: Kvalitetsmålet lyder: Området är en öppen betesmark med gles lövoch tallskog, hägnad med trägärdesgård. Redskapsskjulet används för förvaring av redskap
och till skydd för djuren. Och skötselmålet: Området har årligen betats, växelvis med nöt och
får. Gärdsgården har setts över årligen och vid behov reparerats.
Till största delen stämmer skötselplanen väl överens med denna inventerings resultat. Dock
riskerar ängshavren att minska till följd av betet.
13. Markväg fd betesmark.

Historia: 1764 Bete – 1890 Markväg – 1963 Markväg – 2012 Markväg

Beskrivning: Storlek 60 X 3 m. Klippt gräsväg mellan beteshagen och skogen. Tidigare ingick
vägen i beteshagen. Vanliga arter är kärringtand, ängsvädd, vitklöver, blodrot, svartkämpar,
rödven, tuvtåtel och vårbrodd. Av mer krävande arter finns, förutom ängsvädd, även
ängsskallra.
Biologiskt kulturarv: Den drygt 100 m långa, gräsbeväxta markvägen mellan beteshagen och
skogen hade två olika typer av markanvändning 1746; hälften betesmark och hälften äng.
Denna skillnad är inte synlig dagens flora. Område 13 har 23 arter och område 14 har 28
arter, till största delen samma arter. Tillskottet av arter tycks snarare bero på närheten till
utmarken (ljung, blåsuga, ärenpris, knägräs) än på ängshistoriken, som möjligtvis tillfört
gökärt och jungfrulin till område 14.
14. Markväg fd äng.
Historia: 1764 Äng – 1890 Markväg – 1963 Markväg – 2012 Markväg
Beskrivning: Storlek 50 X 3 m. Fortsättning på område 13, men äng 1764. Kärringtand och
rödven dominerar grässvålen. Vanliga arter är ängsvädd, smörblommor, harstarr, vitklöver,
blekstarr, fyrkantig johannesört, gökärt, blodrot och svartkämpar. Av mer krävande arter
finns, förutom ängsvädd, även ängsskallra, knägräs, jungfrulin och blåsuga.
Biologiskt kulturarv: Den drygt 100 m långa, gräsbeväxta markvägen hade två olika typer av
markanvändning 1746; hälften betesmark och hälften äng. Denna skillnad är inte synlig
dagens flora. Område 13 har 23 arter och område 14 har 28 arter, till största delen samma
arter. Tillskottet av arter tycks snarare bero på närheten till utmarken (ljung, blåsuga,
ärenpris, knägräs) än på ängshistoriken, som möjligtvis tillfört gökärt och jungfrulin till
område 14.
15. Åkerren fd betesmark.

Historia: 1764 Bete – 1890 Åkerren – 1963 Åkerren – 2012 Åkerren
Beskrivning: Området är en liten slänt, 2-3 m bred och ca 170 m lång, mellan
stengärdesgården mot utmarken i öster och åkern i väster. Floran domineras av lingon,
fårsvingel, ljung och blåbär. Även vårfryle är vanlig. Förutom en liten förekomst av ängsvädd,
fanns inga mer krävande gräsmarksarter.
Biologiskt kulturarv: Inget som kräver extra åtgärder utöver den röjning som redan sker.
16. Åkerren fd äng
Historia: 1764 Äng – 1890 Skogsbryn och åkerren – 1963 Skogsbryn och åkerren – 2012
Skogsbryn och åkerren

Beskrivning: Det ca 0,3 ha stora och ca 220 m långa området avgränsas av åkermarken i
väster och stengärdesgården mot utmarken i öster. Detta område bör inventeras igen med
avseende på markfloran. Den hanns inte med i juni och har så pass intressant flora att den
inte skulle kommit till sin rätt vid augustiinventeringen. Dels växte det jungfrulin och
höskallra i åkerkanten och dels växte det ängsvädd, grönvit nattviol, jungfru marie nycklar,
blåsuga samt Åsnebyns största bestånd av svinrot i brynområdet. Åkerkanten röjdes under
sommaren från sly, vilket kommer gynna floran där. I skogsbrynet växte mycket ek, ensidigt
spärrgreniga ut mot åkern.
Biologiskt kulturarv: Det här området har stora biokulturella värden och stor
utvecklingspotential avseende samspelet mellan fysiska kulturlämningar och det biologiska
kulturarvet. Trädens artsammansättning (framförallt storkroniga ekar) och markfloran visar
att området hör mer ihop med den västra (betade) delen av Södre Engen, än det betydligt
mer närbelägna skogsområdet. En viktig skillnad från det västra området är det stora
beståndet av den beteskänsliga svinroten. Den är en tydlig markör för att det här verkligen
har varit ängsmark. Området avgränsas i öster av den gärdesgård som historiskt avgränsade
inägan från utmarken och utanför tar område 19 Skogen över, även biologiskt. Detta är den
del av skogen som har de högsta biologiska och biokulturella värdena. Medvetna
skötselinsatser i skogen och ängen skulle stärka områdets historiska tydlighet. Återupptagen
slåtter skulle gynna befintlig flora. Öppnandet av jordblottor skulle också kunna gynna
groning av vilande fröer i marken. Åkern, ängen, gärdesgården, utmarken och även resterna
efter ett torp skulle därmed kunna bilda en intressant kulturhistorisk helhet.
17. Aspdungen

Historia: 1764 Äng m löv – 1890 Åkerren m löv (bred) – 1963 Skog – 2012 Aspdunge
Beskrivning: Ett ca 0,4 ha stort område som fullständigt domineras av höga, smala aspar. Det
inventerades inte alls, förutom att den stora, döda, spärrgreniga eken positionerades.
Biologiskt kulturarv: Den döda eken är allt som återstår av den tidigare ängen.

18. Gränsen utmarken mot inägan
Historia: 1764 Utmarkens gräns mot inägan –
1890 Utmarkens gräns mot inägan – 1963 Skogens
gräns mot åkermarken – 2012 Skogens gräns mot
åkermarken
Beskrivning: Det 360 m långa brynområdet på
skogssidan om gärdesgården. Den norra delen
som gränsar mot fd betesmark domineras av tall.
Många med brynform. Markfloran liknar mycket
område 15. Den södra delen, som 1764 gränsade
mot äng, präglas av ek och till viss del annat löv.
Den södra delen går till stor del längre in från
åkermarken än den norra delen, vilket innebär att
de brynformade träden inte i första hand står vid
gärdesgården, vilket de gör i den norra delen.
Markfloran är inventerad, men har, förutom ett
par förekomster av ängsvädd, inga större
botaniska värden.
Biologiskt kulturarv: Framförallt slås man av
skillnaden i trädens artsammansättning i
förhållande till vilket markslag utmarken gränsade
till 1764. Barrträd i norr, där utmarken gränsade mot betesmark och lövträd i söder, där
utmarken gränsade mot ängen. Ett punktobjekt som förtjänar ett eget omnämnande är den
stora, tidigare hamlade sälgen som växer nästan i gärdesgården precis där den historiska
ängen, beteshagen och utmarken möts.
19. Skogen motsvarar skötselområde 10

Historia: 1764 Skog och utmark – 1890 Barrskog – 1963 Barrskog – 2012 Barrskog
Beskrivning: Hela skogsområdet är ca 12 ha. Den norra delen av skogen (ca 2/3 av ytan)
präglas av konventionellt skogsbruk, men inte av den mest intensiva formen (med undantag
för en ung granplantering). Stormen Per har dessutom gått hårt åt den nordostligaste delen.
Den södra tredjedelen av skogen har större inslag av biologiskt intressanta strukturer, såsom
liggande och stående död ved, varierad ålder på träden och ganska stort inslag av löv. Här
finns också en variation i fuktighetsgrad, från berg i dagen till gräsbevuxet våtmarksområde.

Bergsknallarna har något karaktären av igenväxande skogsbete med en och löv. Även den
södra delen av skogen är sluten, den har inte den luckighet som skapades av ett gammeldags
skogsbruk med plockhuggning och bete.
Biologiskt kulturarv: I den södra delen har jag mest markerat strukturer, där t ex grupper av
träd eller en bergsknalle skapar variation i skogen. I norr har jag mest markerat enskilda träd.
Denna typ av träd finns ännu mer av i södra delen, men mängden gjorde att de fick
grupperas. Därför ser det kanske ut som att den norra delen har ett större innehåll av
biologiskt kulturarv än den södra. Tydligt är i alla fall att hela skogen har varit öppnare. Inte
minst syns det på de granar som har grova, döda grenar vid basen. De tyder på ljusare
förhållanden. Nämnas bör även den allra nordligaste delen, den norr om infartsvägen. Den
har prägel av igenvuxen betesskog, med en liten gräsbevuxen glänta. Här finns även rester av
gärdesgården som markerade gränsen mot grannfastigheten. Det skulle ha ett stort
pedagogiskt värde att börja bruka hela skogsområdet med varsamma metoder. Dels för att
studera hur skogen och dess biologiska innehåll utvecklar sig och dels för att tradera de
försvinnande kunskaper som ännu finns kring hur skogen brukades före trakthyggesbrukens
tid.
Befintlig skötselplan: Kvalitetsmål: Produktiv skog med ett olikåldrigt trädbestånd.
Skötselmål: Utmarken har skötts enligt skogsbruksplan. Kulturhänsyn tas i samband med
plockhuggning, då det har rensats upp kring de lämningar som har berörts. I övrigt tas naturoch kulturhänsyn enligt skogsbruksplanen.
Befintlig skogsbruksplan håller på att löpa ut. Vid framtagande av en ny plan vore det
önskvärt ur biologisk, såväl som ur biokulturell synvinkel att helt undanta reservatet från
konventionellt skogbruk och att detta lilla skogsområde brukas som den bondeskog den en
gång var, förmodligen fram till långt in på 1900-talet.

20. Smedjan. Motsvarar skötselområde 1b

Historia 20a: 1764 Åkerren (slåtter) – 1890 Inäga till Smedjan – 1963 Inäga till Smedjan –
2012 Tomt, tämligen igenvuxen
Historia 20b: 1764 Bete – 1890 Gräsmark m löv – 1963 Öppen gräsmark – 2012 Trädrik
betesmark (fårbete)
Beskrivning: Hela område 20 är ca 0,3 ha. Huset Smedjan ligger på en liten höjd (20a).
Runtom växer stora gårdsträd och prydnadsbuskar. Tomten är tämligen vildvuxen.
Markfloran är inte inventerad, men träden är positionerade. Område 20b ligger inhägnad
tillsammans med beteshagen. Stängslet tycks i stort sett följa samma dragning som 1764. I
hagen har man återhamlat ett tiotal träd av olika arter (lind, alm, lönn bl a). Markfloran är

inventerad, men har inga särskilda värden. Däremot på den klippta markvägen mellan 20a
och 20b och en bit österut växer ett bestånd av ängsvädd.
Biologiskt kulturarv: Det biologiska kulturarvet består i båda delområdena av träden och
buskarna som planterats av och/eller nyttjats av Smedjans invånare. Inga skötselförslag
utöver det som beskrivs i befintlig skötselplan.
21. Gräns mellan beteshage och Södra Gärdet

Historia: Lång kontinuitet som gräns mellan åker och betesmark. Åkerrenen bör ha slagits
med lie, åtminstone vid tiden för de två första kartorna; 1764 och 1890.
Beskrivning: Området är en smal och mycket brant slänt ner i åkerdiket ca 130 m lång. Asksly
och örnbräken tar över och markfloran är trivial. Inventerades ej.
Biologiskt kulturarv: Inget som kräver extra insatser.

