
Om det öppna landskapet  

Redan förra året började vår arrendator Kurt Mattsson slå gräset tidigare än förr på vissa ställen och 

tog dessutom hand om det slagna gräset. Tanken är att fortsätta på flera fält och gärden med 

förhoppning att en mager mark skall ge oss tillbaka blommande ängar Det korta nyklippta gräset 

släpper ner sol och fukt till låga blommande sorter som gullviva, mandelblom, darrgräs, kärringtand 

m.fl. som åter kan etablera sig till glädje för oss, fjärilarna och insekterna.  Tyvärr har år av ohävd 

inneburit att det är mest höga ogräs som tagit över växtligheten, kvickrot och tistlar. Som hittills 

skett, att slå ängarna sent och låta gräset ligga kvar leder tyvärr till övergödning. De höga starka 

gräsen kväver ut små örter och minskar artrikedomen.  

 På ett av våra många områden, det vi nu kallar Västergärdet mellan Sandarnevägen och 

Grovstanäsvägen,  kommer vi att arbeta på ett annat sätt och gör ett försök att odla vall på 

småskaligt och ekologiskt sätt. Där odlade gården förr spannmål och vi betraktar den nu som en åker. 

Åkerbruk skiljer sig alltså från ängsbruk i det att på åkern kan man tillföra ekologisk gödsel och bruka 

jorden. För att få bukt med ogräset kommer Kurt Mattson först plöja sedan harva åkern i sommar för 

att så i vallfrö till nästa vår. Vall är en gräsblandning vanligtvis av timotej, klöver och rajgräs som 

torkad kan användas till djurfoder.  En av utmaningarna i ekologiska lantbruk är att efterlikna ett 

naturligt ekosystem. Vallen är då den bästa grödan för att uppnå detta. Den kan till viss del liknas vid 

”naturlig äng”. Promenadstråket diagonalt över gärdet skall kunna användas som tidigare.  

Detta betyder att på de flesta av våra öppna ytor kommer vår arrendator att slå gräset och ta det 

tillvara. Han kommer att låta gräsytan vara orörd och förhoppningsvis får många frön en ny start och 

på en del ställen kan vi uppleva gammaldags blomsterängar. Det kommer att ta några år helt säkert. 

På ett enda gärde kommer vi att pröva att odla en vall, som givetvis skördas på ett skonsamt och  

miljövänligt sätt.  
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