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En nyskapad slåtterängs utveckling 
Jag har undersökt hur växtligheten utvecklats i en slåtteräng som fem år tidigare skapades 
utifrån en betesvall. När korna betar i sin hage nuförtiden går de ofta i en betesvall, som är en 
åkermark där gräset är odlat. Förr, särskilt före 1900-talet, var slåtterängar ett av de vanligaste 
markslagen. Där växte gräs och örter utan att odlas. Varje sensommar slogs ängen med lie, 
och gav på så vis vinterfoder åt djuren. Många slåtterängar har skötts på detta skonsamma sätt 
i hundratals år. De innehåller en stor artrikedom av blommor och gräs. De få traditionella 
slåtterängar som återstår idag bär på en stor biologisk mångfald. Moderna, kultiverade 
gräsmarker såsom betesvallar är däremot mer eller mindre artfattiga. 
 
I min undersökning följde jag vegetationens utveckling i den nyskapade ängen. Jag var intres-
serad av om en artrik vegetation kunde ha uppkommit på endast fem år. Det skulle i så fall 
innebära nya möjligheter för naturvården, som strävar efter att få tillbaka lite av den biolo-
giska mångfald som präglade det gamla bondelandskapet och som nu anses som så värdefull. 
 
Den nyskapade ängen, kallad Hörjelängen, är anlagd som en översilningsäng, en typ av äng 
som blir översilad med åvatten om vårarna och som förekom mycket i Skåne på 
artonhundratalet. I ett mångårigt forskningsprojekt har man här följt ytor med olika grad av 
översilning, där vissa ytor tillförts artrikt slåtterängshö för att försöka etablera en rikare flora. 
Undersökningar utifrån fasta provrutor om en kvadratmeter var gjorda flertalet tidigare år 
inklusive året före slåtterstarten, och gjordes på samma sätt av mig. 
 
En tidigare ogödslad, artrik äng eller betesmark som börjar gödslas tappar snart i artrikedom. 
Teorin är att gödningen gynnar få, starkväxande arter på de många svagares bekostnad. I min 
undersökning har jag utgått från en redan artfattig, tidigare gödslad betesvall (med i snitt 
knappt 20 arter per kvadratmeter). Slåtterskötseln innebär å andra sidan att näring försvinner 
med det skördade höet, vilket anses gynnsamt för att utveckla artrikedom. Numera ger 
översilningsvattnet ett näringstillskott till delar av Hörjelängen medan andra delar endast får 
liten eller ingen översilning. Jag har velat se om försöken med hötillförsel bidragit till en 
artrikare vegetation, och om det blivit olika artrikt vid olika grad av översilning. 
 
Hötillförsel ger fler arter 
De rutor där hötillförsel skett har förändrats mer än andra rutor. Rutor som fick hötillförsel 
redan första slåtteråret har vartefter blivit allt artrikare och var efter fem år de klart artrikaste. 
De innehöll i medeltal nästan dubbelt så många arter som de gjort sex år tidigare, i 
betesvallen. Det var samma resultat oavsett om det var kraftig, måttlig eller ingen synlig 
översilning. Rutor utan hötillförsel var också artrikare efter fem år, men hade endast ökat ca 
25 procent artantal. 
 
Nästan alla arter som påträffades i rutorna sista betesvallsåret fanns kvar sex år senare. Då 
påträffade jag dessutom ungefär lika många nykomlingar som ursprungliga arter. Ungefär 
hälften av de nya arterna bedömdes vara inkomna med hötillförseln och hälften spridda från 
närområdet. Flera arter som tillkommit, inklusive slåttergynnade arter inkomna med 
hötillförseln, har blivit vanligare och verkar vara väl etablerade. 
 
De allra rikaste provrutornas artantal var nu i nivå med vad som räknats i traditionella 
slåtterängar, vilket visar på att artberikning med hjälp av hötillförsel kan vara en användbar 
metod för naturvården. Blomsterrikedomen var lika påfallande som i en naturlig slåtteräng, 
samtidigt som flertalet dominanta arter var kvarstående, näringsgynnade gräs och örter från 
betesvallstiden. 
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The development of a newly created hay meadow 
 
In my degree project I have followed the vegetation of a newly created hay meadow situated 
at Hörjelgården in south Scania. I was interested to see if it was possible to establish a rich 
flora, like the one in a natural hay meadow. My investigation of the vegetation, made 1993, is 
based on earlier investigations in the meadow from1988-92, and from the year before the 
creation of the meadow, 1987. 
 

Management, investigations and experimental works 
The starting point was a pasture with only few species of vascular plants, on average 19.4 
species/m2. Haymaking, late grazing and also artificial flooding had formed parts of the 
annual management since the creation of the hay meadow in 1988. The vegetation had since 
1987 been investigated in permanent sample squares of 1m2, randomly placed five by five in 
larger squares. The original nine larger squares are very differently affected by the flooding. 
A new larger square was created 1989 where the flooding is moderate-strong. In 1990 two 
larger squares were created on ground without flooding. Hay from a species-rich hay meadow 
was 1988-1990 placed in five of the twelve larger squares where it, by germinating of seeds, 
should enrich the meadow flora. 
 

Questions at issue 
One question was if the hay placement would lead to higher species richness. Another issue 
was if the flooding, expected to induce more plant growth, would counteract species richness. 
I’ve also wanted to figure out the origin of newly established species, and to analyse the 
differences between plant communities. 
 
Results 
Until 1989 the vegetation hadn’t changed much, except for the squares where meadow-hay 
had been placed. Those sqares had 1989 some more species than the others, further more in 
1991 and still more in 1993, up to 38 species/m2. In 1991 several new plant communities had 
developed. The squares established in 1990, with hay placement the same year (no flooding), 
had increased from only 15.8 species/m2 in 1991, to 22.7 in 1993. In 1993 they contained in 
average 40 species/5m2, a bit more than the squares without hay placement (average 35,9 
species/5m2) but less than the older sqares with hay placement (48,7 species/5m2). The extent 
of flooding had not influenced species richness. 
 
42 out of 46 original species from 1987 remained in 1993. 56 new species have been found in 
1988-93. 22 of them had been introduced with the meadow hay and 24 had spread from the 
surroundings. The remaining 10 species can have come both with the hay placement and from 
the surroundings. 
 
Likely development 
On the basis of my studies the majority of the original species will, as until now, do well in 
the future. The majority of new species, including species favoured by hay-making, have 
already increased in numbers, and will probably continue to do so. I also predict the total 
number of species will increase in the future. The vegetation will probably more and more 
resemble the vegetation of a natural hay meadow in appearance. 
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