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Inledning 
Inventeringen av Kulturreservatet Smedstorps dubbelgård genomfördes på uppdrag av Centrum för 
Biologisk Mångfald och Riksantikvarieämbetet, inom projektet för biologiskt kulturarv. I projektet 
inventeras ett antal kulturreservat utifrån olika frågeställningar. I Smedstorps fall sammanfaller 
inventeringen i tid med framtagandet av en ny skötselplan. Därför inriktades frågeställningen 
framförallt mot hur det biologiska kulturarvet skulle kunna stärkas/bibehållas med ändrad eller 
bibehållen skötsel och på så sätt tydligare integreras i och stärka det samlade kulturhistoriska värdet i 
reservatet. I synnerhet inventerades tre olika typer av objekt: historiska ängsmarker, potentiella 
skogsbeten, samt olika kantelement. För ängsmarker handlar det om att rikta den kostsamma 
ängsskötseln mot de områden som verkligen är i behov av denna hävd. Skogsbete saknas idag på 
Smedstorp, vilket är önskvärt att införa, då detta var en viktig del i djurhållningen i svenska 
skogslandskap ännu en bra bit in på 1900-talet. Kantelement är ofta de delar i ett ålderdomligt 
jordbrukslandskap som har den senaste hävden varje säsong, vare sig de betades eller slogs. Här kan 
man alltså förvänta sig en flora som gynnas av en sen hävdtidpunkt. De olika delområdena som 
inventerades har grupperats efter dessa tre huvudgrupper och har en inbördes ordning där de 
intressantaste delområdena presenteras först i varje grupp.  

De inventerade områdena relateras till skötselområdena i skötselplanen från 2000, Länsstyrelsen 
Östergötland dnr 223-7369-99. Skötselplanekartan är bifogad sist i rapporten (Fig 26). 

Ibland hänvisas till artlistan. Den finns som excelfil: 
Artlistor_Waypoints_Fotolista_Smedstorp_2013.xls 

Metod 
Utifrån frågeställningarna valdes vissa områden ut för totalinventering av kärlväxtfloran. Följande 
extra intressanta arter positionerades med hjälp av GPS: smörboll, svinrot, stor blåklocka, solvända, 
backnejlika, jungfrulin, grönvit nattviol, darrgräs, borsttistel, ängsskallra, knippfryle, slåtterfibbla, 
pillerstarr, blåsuga (vid skogsförekomster), gullviva (vid skogsförekomster). Kulturellt intressanta spår 
på träd utanför den historiska inägomarken positionerades med GPS. Detta inkluderade 
hasselrunnor, fruktträd, ljuspåverkade träd i skog, betespåverkade träd. 

Lokalbeskrivningar 

Utmark och potentiella skogsbeten 
Smedstorps utmark utgjorde 1707 drygt hälften av gårdens ägor, som uppgick till ca 80 ha (ungefär 
samma som nu). Kartbeskrivningen anger att Kvarnhagen (den södra delen av utmarken) räckte till 6-
7 kor och var mycket svedjad och i övrigt med buskage av björk och gran med någon tallskog. 
Beskrivningen leder tankarna till ett ganska öppet landskap, kanske inte i första hand en vacker 
hagmark, utan ett brukslandskap. Kanske såg buskagen ut ungefär som i Botizas utmark (norra 
Rumänien)? Så flitigt betade att träden liknar formklippta buskar. Även den östra delen av utmarken 
(”kallad Siöåsa”) beskrivs som ganska lite beskogad med tall och björk och ”ringa bethe”. 



 

Fig 1. Hårt betade buskage i Botiza, norra Rumänien. 

 

”Hygget” 
Det här området avverkades 1996. Därefter är det röjt en gång och ett litet område återplanterades 
ca 1998. Har varit betat i 10-15 år. Unga träd av både löv och barr har växt upp spontant och tätheter 
varierar från öppna gläntor, över fristående träd, till tät sly. Längs markvägen ner till vattnet och i 
gläntorna växer en trevlig gräsmarksflora. Darrgräs, solvända och backnejlika förekommer sparsamt.  

Kanske är det detta område som mest liknar 1707 års beskrivning av Kvarnhagens buskage av björk 
och gran? Varken en öppen beteshage eller ett rent skogsbete. Dessutom ligger den i den historiska 
Kvarnhagen. De åtgärder som i första hand behöver genomföras är bekämpning av örnbräken samt 
bortförsel av röjningsrester. Död ved är bra för biologisk mångfald, men bör ha varit ovanligt 
historiskt sett. Hagen skulle också må bra av gallring, men det vore intressant att behålla den oputsad 
för att söka efterlikna det som beskrivs i 1707 års kartbild.  



 

Fig 2. Oputsad betesmark. 

 

Fig 3. Oväntad lokal för darrgräs 



 

Fig 4. Artrikaste hörnet med bland annat solvända 

 

Östra skogen. Skötselområde 39 och 45.  
Skogen belägen öster om bebyggelsen. I det här området finns de äldsta skogsbestånden på 
Smedstorp. Viss blandning av åldrar förekommer. Äldre brukningsvägar och brant topografi har 
bidragit till luckighet och variation. Äldre partier med något örtrik vegetation, bland annat stor 
blåklocka, blåsuga, gökärt och ärenpris. På ett par ställen växte skogsarterna linnea och tallört. Längs 
vägen ner mot sjön ökar inslaget av löv och vid sjön växer en trevlig blandskog. I norra delen av östra 
branten växer tät sly. 

Området har idag inga skogliga tecken på skogsbete, men markfloran skvallrar om en öppnare 
krontäckning. Här finns viss variation i ålder och artsammansättning och med relativt små insatser i 
form av småskalig plockhuggning har detta område potential att bli ett fint skogsbete. Området kan 
sedan med fördel brukas som en allmogeskog, med hjälp av häst.  

Förklaring till totalartlistan: Inventeringen började i en glänta. De arter som sedan återfanns i skogen 
är understrukna. De arter som bara hittades i skogen är kursiverade.  



 

Fig 5. Branten mot sjön 

 

Fig 6. Äldsta beståndet. Luckigt och med örtrik undervegetation. 

 

Tallplantering bakom gravfältet. Skötselområde 41 och lite 45 
Gles tallplantering diameter upp till 40 cm. Mkt granuppslag, litet blandat löv som ek och salix sp. 
Planteringen är inte markberedd och därför har några ängsarter lyckats hänga kvar, nämligen svinrot, 
gullviva, slåtterfibbla och stor blåklocka. Markfloran skulle gynnas av en utgallring i buskskiktet följt 
av en sen, intensiv hävd. I det här fallet kanske bete är mest aktuellt.  



 

Fig 7. Tallplantering med gräsmarksflora. 

 

Granplantering mellan föregående tallplantering och linda 3B. I skötselområde 41 
Markfloran har än mer skogskaraktär än tallbeståndet bredvid. Lite stor blåklocka och blåsuga fanns i 
vegetationen. Diameter på granar upp till 40 cm.  

 

Fig 8. Granplanteringen. 

 



Björkslyområde norr och väst om lindorna 37a&b 
Hög markvegetation av örnbräken och hundäxing, men gott om stor blåklocka. Här finns småhassel 
och körsbär, men framförallt en massa småbjörkar. Området gallrades i vintras. Markfloran är trivial. 
Har inte markerat hur vanliga de olika arterna var i förhållande till varandra. Därför är alla utom vissa 
markerade med X i artlistan för att visa på förekomst. 

Björkslyområde i västligaste delen av område 45 

Hänger ihop med föregående område. Tycks likna resten av området botaniskt, men det var inte 
framkomligt pga röjningsrester efter vinterns gallringsarbete. 

Området öster om lindan 37b var helt kalt på flygbilden som använts i skötselplanen, så björkskogen 
är yngre än det fotot.  

 

Fig 9. Ung björkskog. 

Rekommendation för bildande av skogsbete 
I första hand måste rekommendationen bli att bilda ett skogsbete av skötselområdena 39 och 45. Här 
finns störst potential. Tallplanteringen är inte så dum heller, framförallt botaniskt, men det är ett 
väldigt litet område. Man kan i så fall tänka sig att bilda ett sammanhängande betesområde av 
tallplanteringen, granplanteringen och björkslyområdet. Det finns potential för att skapa en vacker 
björkhage, inte minst längs markvägen västerut mot granngården. Förvisso har en sådan inget stöd i 
det historiska kartmaterialet från gården.  

Eventuellt kan man hitta en lösning för tallplanteringen tillsammans med fornlämningsområdet, men 
för att behålla tallplanteringens flora krävs en sen, intensiv hävd. 

 



Ängar  

Svinrotsäng i Östra Gärdet. Skötselområde 9 
Detta är den i särklass artrikaste ängsplätten på Smedstorp och ska absolut fortsätta att slås. Den var 
även äng på 1700-talet. Förutom svinrot växer här bland annat gullviva, backnejlika, grönvit nattviol, 
knippfryle, ängsskallra och den i södra Sverige kalkindikerande ormroten. Under rekognoseringen 
kom en fundering på om slåttertidpunkten var för tidig på säsongen, baserad på att det är få 
gullvivor. Vid inventeringstillfället hade gullvivorna redan gått i frö trots kall försommar. Kanske finns 
det andra orsaker till att gullvivan inte trivs? 

Det är en ganska liten äng, men att utvidga den är inte att rekommendera, då omgivande marker är 
av betydligt lägre botaniskt värde pga förhöjt näringsvärde. Delar av omgivande mark har varit åker. 

 

Fig 10. Södra delen av svinrotsängen. Här växer bland annat backnejlika. 



 

Fig 11. Utanför stängslet, väster om ängen. Bestånd av brännässlor skvallrar om förhöjt näringsvärde. 

 

Sidvallsängen. Skötselområde 5B 
Våt, fuktig med vissa friska partier. Många stora stenar. Har potential att bli en artrik sidvallsäng med 
ängsull, ängsbräsma och gökblomster. I skötselplanen anges även krissla och smörboll, vilka inte 
återfanns under denna inventering. Området sköts med bete under sommaren. Vore önskvärt att 
återuppta slåtter, vilket vore en förutsättning för krissla och smörboll att eventuellt återkomma. 
Sent, intensivt bete som ibland kan ersätta slåtte,r är inte att rekommendera i ett så pass blött 
område. Under 1700-talet var det ängsmark, slåtter skulle även stärka det historiska värdet. 

 



Fig 12. Rekognosering i slutet av maj 2013. 

 

Lillängen. Skötselområde 25 och 27 
Den äng som är belägen precis sydväst om gårdsbebyggelsen kallades Lillängen på 1700-talet. Den 
får sin karaktär i de övre delarna av de näringsrika förhållandena den fått av en fd gödselstad. Ängen 
består av en sluttning som varierar från torr till blöt och det går ett dike i öst-västlig riktning. Denna 
sluttning slås någon vecka efter midsommar och motsvarar på 1700-talskartan ödeåkern och en liten 
bit till. Där sluttningen planar ut, övergår den delvis till våtmark. Denna våtmark ingick på 1700-talet i 
ängen (”afhuggen måsse”), men är idag till största delen utanför stängslet och har där utvecklats till 
en ung alsumpskog. Områdena innanför stängslet, som inte slås, betas efter slåttern.  

Vegetationen närmast gården är påverkad av den fd gödselstaden och domineras därför av 
bredbladiga gräs som timotej och ängssvingel, samt rödklöver, smörblomma, tomtskräppa, 
grässtjärnblomma och hundkäx. Något söderut ligger en artrikare torrbacke med svinrot, darrgräs 
och ängsskallra. Väster om gården, nedför sluttningen, växer också en del svinrot samt kamäxing. 

Hartmanstarr är rapporterad i den västra (våta) delen av Lillängen i ArtPortalen 2004. Den hittades 
inte vid denna inventering, men det betyder inte att den är borta.  

 

Fig 13. Den mest näringspåverkade delen av Lillängen. 



 

Fig 14. Artrikare delen. Torrare och längre bort från gödselstaden. 

Älggräs är mycket dominerande i alla delar där ängen är fuktig till blöt. Trots älggräset finns ett par 
förekomster vardera av smörboll och borsttistel. De största förekomsterna sammanfaller med det 
sena betet. De verkar alltså missgynnas av den tidiga slåttern, snarare än älggräsets dominans. 
Älggräset är dock ett problem. Görgens observation är att det ökat ju mer diket växt igen. Han önskar 
rensa diket för att torka ut sluttningen och därmed bättre kunna kontrollera älggräset. Botaniskt 
kanske det kunde vara en bra idé, framförallt om det innebar att man kunde senarelägga slåttern.  

Den tidiga skörden verkar vara acceptabel för svinrot, som vid inventeringstillfället var i färd att 
sprida frön. Darrgräs, borsttistel och ängsskallra blommade dock fortfarande. Smörbollen hade gått i 
frukt, men gömmena var ännu ej torra. 

Som ett biologiskt kulturarv är ängen intressant på så sätt att bonden förr inte strävade i första hand 
efter biologisk mångfald, utan stora höskördar. Så även om ängar aldrig (eller sällan) gödslades, så 
kan den inbördes placeringen mellan äng och gödselstad ses som ett aktivt val för att öka höskörden. 
Detta val satte spår i vegetationen, vilka lever kvar än idag.  

 

Betesmark i norra delen av reservatet 
I norra delen av reservatet ligger en stor betesfålla, bestående till största delen av den på 1700-talet 
kallad Lundängen tillsammans med delar av Norra och Östra gärdena. I befintlig skötselplan utgörs 
detta av skötselområden 5A, 5B, delar av område 3, samt hela område 11. Sidvallsängen 5A 
behandlas separat i rapporten. Resten av fållan inventerades enbart översiktligt, men utvalda arter 
positionerades med GPS. För att ha varit en äng, återfanns tämligen få ängsarter. Stor blåklocka var 
vanlig, dock inga blommande exemplar. I övrigt fanns knippfryle, borsttistel och slåtterfibbla (end 
hittat vid rekognoseringen). Farhågan är att området betas för intensivt i förhållande till vad 
ängsarter tål. Djuren betade vissa områden mycket intensivt, medan andra områden ratades och där 



frodades brännässla. Jämför bilderna nedan. Inget av detta gynnar en eventuell ängsflora. Enligt 
1700-talskartan var dessutom stora delar av Lundängen en backe, dvs den var för näringsfattig för att 
slås. Det är den branta triangelformade höjden, som dominerar Lundängen, bredast i norr och 
avsmalnande mot söder. Det innebär att en stor del av Lundängen faktiskt inte slogs, utan betades 
sent, efter höskörden var bärgad.  

 

Fig 15. Ratat område i Lundängen 

 

Fig 16. Intensivt betat område i Lundängen 

 



Norra Östra Gärdet 
Området ingår i den stora betesfållan, men var åkermark under 1940-talet. Floran domineras av 
vitklöver. Mitt i är en kulle. Inte heller den hyste någon intressant flora, förutom ett litet bestånd 
med knägräs på södersidan. Det finns inget i floran som hindrar att man istället tar upp odling i de 
små lyckorna för att visa på småskaligheten även en bra bit in på 1900-talet. 

 

Fig 17. Betade fd åkrar. Hårt betade vitklöverdominerade områden varvas med relativt stora 
brännässelbestånd. Gärdesgården till vänster avgränsar mot svinrotsängen. 

 

Nyröjt område i nordöstra delen av Norra Gärdet 
Området betas tillsammans med den stora fållan. Typiskt nyröjt. Inga botaniska sensationer. 



 

Fig 18. Nyröjt. 

Liten beteshage norr och öster om nya ladugården 
Skötselområde 10. Området var äng i Östra Gärdet 1707. Idag finns ingen speciell ängsflora där att ta 
hänsyn till. 

 

Kanter och impediment 
Många kanter och impediment i reservatet har tidigare använts som stentippar. De har därmed 
förlorat den flora som sannolikt funnits där tidigare. Några undantag visar på det vi misstänkte – den 
sena skötseln kan gynna en viss del av floran. Till exempel växer solvändan på Smedstorp på några 
åker- och vägkanter, samt i ett bestånd vid brukningsvägen i den betesmark som här kallas Hygget.  

Åkerkant östra delen av skötselområde 14 
Sluttning åt väster. Kanten är artrik med stora bestånd svinrot. Särskilt den lite bredare delen av 
kanten var artrik med bl a solvända och knippfryle. Åkerholmarna i samma åker hade 
igenväxningsflora. Kanterna betas efter vallskörden, vilket stämmer väl överens med den historiska 
skötseln och fungerar bra för floran. 



 

Fig 19. Artrik åkerkant. 

 

Vägkanterna vid 37 c och d. Vägen till kvarnen. 
Bitvis artrik vägren precis utanför ”Hyggets” artrikaste hörn (Fig 4.). Här växer bland annat 
backnejlika, darrgräs, solvända, gullviva och jungfrulin samt en fibbla artad till sommarfibbla (NT). Var 
osäker på om det var korrekt, men sommarfibbla är rapporterad i Artportalen för det stora 
impedimentet i skötselområde 7, så det är sannolikt rätt. Enligt Artdatabankens faktablad om 
sommarfibbla är det viktigt att lokaler med sommarfibbla hålls i hävd och att vägkantslokaler slås 
sent på säsongen, vilket överensstämmer med den historiska hävden. Den här vägkanten är alltså 
viktig att fortsätta sköta.  

 

Kanter och åkerholmar i Norra Gärdet. Skötselområde 1. 
Holmarna har använts som stentippar och har haft ett svagt hävdtryck. Igenväxningsarter och 
vallarter dominerar, endast ett fåtal ängsrymlingar. I skötselområde 27, angränsande åkrarna i 
områdena 1 och24, växer ett kraftigt bestånd borsttistel, som verkar trivas med sent bete efter 
vallskörd. 

Rik åkerkant i skötselområde 1 
I åkerns västligaste delar, i synnerhet norra kanten finns bestånd av bland annat solvända, knippfryle 
darrgräs och svinrot (Fig _.). Den delen är nyligen stängslad för att ingå i betesmarken. Här växer 
även backvial, som dock inte positionerats. De uppräknade arterna skulle missgynnas av bete under 
hela sommaren. Däremot kan man tänka sig att området särhägnas för att betas sent. Traditionellt 
betades inte marken inom åkergärdena förrän skörden var bärgad. 



 

Fig 20. Åkerholmar i skötselområde 1. 

  

Fig 21. Google Earth bild över botaniskt intressant område i skötselområde 1, som inte bör betas för 
tidigt på säsongen. 

 



Östra vägkanten i Södra Gärdet 
Torr till frisk artrik vägkant med bland annat backnejlika, bockrot, knippfryle och gullviva. Började 
inventeringen där gärdesgården börjar, slutade vid tallskogen. Backnejlikan frodades bäst i en 
vägskärning. 

 

Fig 22. Gräsdominerad del av vägkanten.  

 

Rösen och impediment öster om vägen vid Hagalund 
Hela åkern inkl rösen och impediment betas efter vallskörd. Dock var impedimenten i själva åkern 
överväxta med träjon och högt gräs. Röjning bör alltså ske något oftare än vad som tidigare skett. De 
små vid vägen var nyligen röjda, vilket ger ett välkomnande intryck, eftersom det är det första man 
ser när man kommer in i kulturreservatet. Det största impedimentet hade en intressantare flora än 
övriga och är därför viktigare att hålla efter. Dock inget revolutionerande. 

 

Fägatan. Skötselområde 4 
Fägatan sköts till största delen med bete, eftersom den går genom den stora betesfållan. På 1700-
talet utgjorde den gränsen mellan Norra Gärdet och Lundängen. I betesfållan syntes ingen direkt 
skillnad i floran mellan själva fägatan och omgivande gräsmark.  

Ett avsnitt går precis vid åkern i skötselområde 1. Den var övervuxen av bredbladiga gräs och mycket 
svårforcerad. Vandrare på Östgötaleden lär välja att kliva ut i åkern.  

Den sista biten mellan åkern och husen är näringspåverkad. Det enda som noterats är ett bestånd 
stor blåklocka, vilken positionerades med gps. Fägatan har ett stort värde som kulturhistorisk 
lämning och utgör ett trevligt inslag på Östgötaleden. För den delen skulle fägatan vinna på att 
klippas några gånger per säsong, även inne i beteshagen.  



 

Fig 23. Fägatan mellan husen och åkern. 

Övrigt 

Trädvärden 
På inägomarken finns stora trädvärden. Dessa är man redan fullt medveten om och sköter, varför 
inventeringen främst inriktades på utägorna. Tyvärr var det tunt med denna typen av biologiskt 
kulturarv. Några hasselbuketter som skulle kunna börja brukas positionerades, tillsammans med 
några fågelbärsträd och några enar inne i skog. De flesta positionerna återfinns kring lindorna 37 a 
och b.  

 

Fig 24. Google Earth bild på förekomster av hasselbuketter, fågelbär och en. 

 



Hagalund torpträdgård 
Inventerade ytligt. Förutom rikligt med gullviva och en och annan stor blåklocka och grönvit nattviol, 
inga större sensationer. Det föreligger alltså inga botaniska hinder om man vill utveckla 
torpträdgården. Trevligt med en blomrik (om än inte artrik) äng som är det första som möter 
besökaren. 

 

Fig 25. Torpet Hagalund. 

 

Turism 
Området är verkligen härligt att vistas i och man skulle önska att det fanns en stig eller vandringsled 
som ledde besökaren runt på ägorna, så att de inte bara hamnar framme på gården. En sådan led 
skulle med fördel kunna kombineras med informationsskyltar om hur Smedstorp såg ut och brukades 
på 1700-talet, utifrån kartmaterialet. Det finns ju dessutom ett fint fotomaterial som kunde 
tillgängliggöras utmed leden. Man kan ta kulturreservatet Åsnebyn i Dalsland som ett bra exempel på 
hur man kan göra en vandringsled. För de som redan nu på egen hand tar sig runt Smedstorp, skulle 
helhetsintrycket markant förbättras av att alla röjningsrester togs omhand.  

 

Sammanfattande rekommendationer 
Stora delar av Smedstorps marker sköts med bete. Det behöver organiseras om, så att inte 
ängsfloran utarmas mer, kanske i synnerhet sidvallsängen (skötselområde 5B), men även resten av 
Lundängen (5A). Att nyttja den historiska betesmarken för sommarbete, stämmer bra överens med 
den historiska hävden och skulle avlasta den historiska ängsmarken under sommaren, då ängsarterna 
bör fredas. I första hand skulle skogsområdena i skötselområde 39 och den angränsande delen av 



område 45 vara lämpade för ett skogsbete. Skogen skulle med fördel kunna brukas som en 
gammaldags allmogeskog.  

Den delen av skötselområde 45 som i den här rapporten kallats ”Hygget” kan vara intressant att hålla 
i ett oputsat skick, även om jag skulle rekommendera att man gallrar en del, så att befintliga 
hagmarksarter kan sprida sig.  

När det gäller ängsmark, så är det ingen tvekan om att Svinrotsängen (skötselområde 9) ska fortsätta 
att slås. Sidvallsängen (5B) bör också slås, då betet verkar utarma ängsfloran. Lillängen är svårare. 
Den är egentligen inte så botaniskt intressant, men visar på hur en produktiv äng kan ha sett ut. Dock 
bör man göra något åt älggräset. Vilka åtgärder som bäst tar bort älggräset, utan att förstöra floran, 
behöver diskuteras vidare. Kanske är dikesrensning det mest effektiva? 

Historiskt sett var man noga med att sköta åker- och vägkanter. Detta gjordes sent på säsongen 
antingen genom att åkerkanterna betades när åkrarna efterbetades, eller att man slog kanterna. 
Vissa kanter på Smedstorp har behållit en fin flora och dessa behöver fortsätta att skötas med sent 
bete eller slåtter. Den nordvästra åkerkanten i område 1 bör inte utan vidare inlemmas i ett 
helsäsongsbete. Detta skulle utarma floran.  

Trädvärden finns det inte så mycket av utanför inägomarken. Kanske kan man beskära de 
hasselbuskar som ändå finns? Å andra sidan lyser hassel med sin frånvaro i 1707 års karta, förutom i 
Lundängen och i det avstyckade torpet Torrstorp. I dagens Lundängen är det inte mycket hassel att 
börja bruka heller. Frågan är om man ska fabricera trädvärden för det pedagogiska syftet att visa hur 
betade träd, beskuren hassel etc ser ut. Det är förstås en resursfråga. 



 

Fig 26. Skötselområden i Skötselplan för Kulturreservatet Smedstorps dubbelgård. Länsstyrelsen 
Östergötland 2000. 
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