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Dåvarande Miljö och hälsoskyddsnämnden i Årjängs kommun beslutade 2005 att ansöka 
om LONA medel förframtagande av ett naturvårdsprogram för kommunen. Som en bilaga till 
naturvårdsprogrammet togs det fram ett dokumet ”Värdefulla naturområden i Årjängs kommun”. 
Under arbetet konstaterades att kunskapsläget när det gällde en del objekts status var dålig,  
det gällde framförallt ängs- och hagmarker som historiskt varit vanliga i Årjängs kommun.  
  För att råda bot på detta söktes ett nytt LONA-projekt 2012. Under inventeringsarbetet 
uppmärksammades ett antal lokaler med höga naturvärden där dessa värden hotas av igenväxning 
och bristande hävd. Denna rapport presenterar dessa lokaler, deras naturvärden samt planer för 
restaurering och återupptagen hävd. Planernas syfte är att avvärja det akuta hotet mot lokalernas 
biologiska mångfald 
  LONA står för LOkalt NAturvårdsarbete och finansieras till hälften med statliga medel.

Omslag: Framsida: Finntorp. Foto: Stig Emilsson 
 Baksida: Mindre bastardsvärmare. Foto: Dan Mangsbo
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Inledning 
Under 2007-2010 drev Årjängs kommun ett LONA-projekt med syfte att ta fram ett 
naturvårdsprogram. I samband med projektet sammanställdes beskrivningar av 52 lokaler i 
dokumentet ”Värdefulla naturområden i Årjängs Kommun”. Sammanställningen byggde på uppgifter 
från tidigare inventeringar och några resurser för egna fältinventeringar fanns inte. Under arbetet med 
sammanställningen uppmärksammades att det fanns många gamla uppgifter om fina områden, 
framförallt ängs- och hagmarker men där det var osäkert om markerna fortfarande hävdades och 
hade kvar sina naturvärden.  

År 2012 ansöktes om ännu ett LONA-projekt som bland annat hade syftet att undersöka statusen hos 
ett antal av dessa ängs- och hagmarker i fält. Projektet beviljades och startade 2013. 
Huvudinriktningen har varit de ängs- och betesmarker som beskrivits i tidigare inventeringar under 
1900-talet och som ingick i den nationella ängs och betesmarksinventeringen (TUVA). TUVA 
genomfördes 2002-2004 med någon enstaka komplettering 2007. Totalt var TUVA objekten i Årjängs 
kommun drygt 70 stycken, fördelade på 35 lokaler.  Efter gallring vid skrivbordet har 25 av TUVA-
objekten besökts i fält under innevarande projektperiod. Vid besöken har en översiktlig inventering av 
floran gjorts samtidigt som hävdens status bedömts.  

Under projektperioden har även annat inventeringsarbete pågått i Årjängs kommun. Värmlands 
botaniska förening hade sommaren 2013 ett inventeringsläger i kommunen. Vi har fått ta del av 
resultatet både genom tidskriften ”Värmlandsfloran 3-13 ” och genom ett möte med ordföranden Per 
Larsson.  

Även Trafikverket har genomfört inventeringar. Under sommaren 2013 inventerades vägkanter i 
Västra Värmland med avseende på flora och insekter. Resultatet presenterades hösten 2013 i 
rapporten ”Vägkanter – Artrika vägkanter, hänsynsobjekt, invasiva arter”. 

Som ett resultat av ovanstående inventeringar har ytterligare några objekt besöks som inte är LONA-
objekt.  Det är t.ex. några lokaler för den ovanliga och rödlistade kantlöken (EN).  Det har också 
gjorts besök på några objekt som finns med i” Värdefulla Naturområden i Årjängs kommun” från 2010 
med höga naturvärden men med dålig eller okänd grad av hävd. Totalt besöktes 29 lokaler som 
presenteras i rapporten ”Inventering av ängs- och hagmarker i Årjängs kommun 2013-14”. 

De lokaler som vid inventeringsbesöken bedömdes ha höga naturvärden och som inte är beskrivna i 
”Värdefulla Naturområden i Årjängs kommun” presenteras i rapporten ” Värdefulla Naturområden i 
Årjängs kommun del 2”. 

Bland de områden som hade höga naturvärden vid inventeringen fanns flera med obefintlig eller 
bristande hävd. Bland dessa valdes sex stycken ut för förnyad inventering och upprättande av 
skötselplaner. Dessa sex områden kan sägas vara typobjekt och representera olika grad av 
igenväxning, storlek och komplexitet.  

Här presenteras dessa sex områden, deras värden och förslag på restaureringsåtgärder. 
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Fig. 2. Mindre bastardsvärmare (NT), vid 
Almtjärn (Foto: Dan Mangsbo). 

Fig. 1. Almtjärn på Häradskartan ca 1890 samt på karta och flygfoto från idag. Skillnaden är inte speciellt stor. 
Restaureringen gäller östra halvan av slåttermarken rakt norr om 90-graderskurvan på dagens väg. 

Almtjärn: Norra Ivarsbyn 1:33  

Typ:  
Ett litet artrikt objekt som relativt lätt kan skötas så att dess värden består. 

Historik - Generell beskrivning 
De barrskogsklädda höjderna kring Ivarsbyälvens dalgång har i mycket liten utsträckning varit 
uppodlade. Vid norra delen av Almtjärn på östra sidan av dalgången finns en isälvsavlagring där med 
några mindre gårdar som anlagts i relativt sen tid. Åtminstone den östligaste gården odlades upp så 
sent som 1870. Områdets berggrund består av röd gnejsgranit. 

Vid den östra gården finns en liten öppen hagmark. Den är ca 0,4 ha och ligger längst i öster i en 
sluttning med svallad morän och övergår i granskog. Hagmarken är enligt uppgift i naturvåds- 
inventeringen från 1988 lika gammal som bosättningen vilket idag innebär ca 145 år. Dess funktion 
ska också hela tiden ha varit hagmark även om man av läge och struktur kan misstänka ett 
ursprungligt ängsbruk.  

Dokumenterade naturvärden  
Vid TUVA-inventeringen 2002 hittades, bockrot, 
brudborste, hirsstarr, jungfrulin, nattviol, ormrot, 
prästkrage, rödkämpar, skallrearter och slåttergubbe 
(NT), dessutom gjordes en markering att det fanns 
”massor av fjärilar”. Det konstaterades också att hävden 
redan då upphört. 

Idag finns det trots en accelererande igenväxning 
fortfarande ängsväxter som till exempel brudborste, 
backnejlika, jungfrulin, rödkämpar, ormrot och stor 
blåklocka. Vidare förekommer den rödlistade 
slåttergubben (NT), både vanlig och grönvit nattviol 
samt bockrot, hirsstarr och bergslok. Vid ett besök 
hösten 2014 noterades dessutom slåtterblomma och 
stagg. Även insektsfaunan är imponerande, till exempel 
noterades 12 arter av dagfjärilar vid ett besök i början 
av juli 2013. Bland arterna kan svavelgul höfjäril, 
ängspärlemofjäril och mindre bastardsvärmare (NT) nämnas. 



5 
 

Nuläge  
Den lilla ängen vid Almtjärn har fortfarande höga naturvärden och är mycket artrik trots att den inte 
hävdats på 12-15 år. Nu accelererar igenväxningen och hotet mot artrikedomen är påtaglig. Förutom 
att björk och salix vandrar in har även plantor av gran och tall etablerat sig.  

Målsättning 
Målsättningen med restaureringen av slåttermarken vid Almtjärn är att bibehålla förutsättningarna för 
den artrika floran och fjärilsfaunan.  

Åtgärdsförslag 
Almtjärn med sin lilla areal och fortfarande höga artrikedom är det objekt som kanske enklast kan 
restaureras, eller i vart fall fås att behålla de värden som området har idag. De uppväxande gran och 
tallplantorna kan enkelt röjas bort. Röj bort de större och ryck upp de mindre med rötterna. Det är 
svårare att angripa den pågående igenväxningen av björk och salix men även dessa kan i förstaläget 
röjas bort. Det ska ske under sommarer när näringen finns i bladen och liksom riset ska de 
transporteras bort eller brännas. Marker av den här typen har utvecklat sin artrikedom genom att 
näring i form av slåtterhö kontinuerligt har tagits bort. Kvarlämnat växtmaterial släpper ifrån sig 
näring när det bryts ner och gynnar därmed bredbladiga gräs, ormbunkar och slyuppslag.  

Röj även fram stengärdsgården längst ner i sluttningen. Spara bärande buskar som nypon och rönn. 
Ett annat förslag är att låta ängsfloran sprida sig till den lilla åkern som ligger nedanför sluttningen. 
Detta skulle kunna ske genom att den artrika sluttningen slås med lie i slutet av växtsäsongen, i slutet 
av juli eller början av augusti och växtmaterialet sprids på åkern. Det är bra om växtmaterialet först 
får ligga och torka på plats i någon vecka, så att det hinner släppa en del frön. Åkern är lättare att 
hävda eftersom den är stenfri och kan slås med vanliga jordbruksredskap. Det är dock som tidigare 
påpekats viktigt att växtmaterialet transporteras bort.  

 

 

 

  

Fig. 3. Åtgärder: Ta bort gran- och tallplantor, röj bort lövsly och röj fram stengärdsgården. Samla ihop och 
transportera bort eller bränn allt växtmaterial. Slå sluttningen med lie och sprid växtmaterialet på åkern nedanför 
slåttermarken. 
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Finntorp: Finntorp 1:28  

Typ:  
Ett stort komplext objekt med höga natur- och kulturvärden. Det består av många skiften med olika 
hävd och ägare.  En total restaurering bygger på samarbete mellan flera markägare och aktörer. 

Historik – Generell beskrivning 
Finntorp ligger på en höjdrygg i Naturreservatet Glaskogens sydvästra del. Det stora, ännu öppna 
småskaliga odlingslandskapet med odlingsrösen, stengärdesgårdar och solitärträd har en ålderdomlig 
prägel. På några tegar skulle hävden kunna vara bättre men området har fortfarande en fin 
hävdgynnad flora.  

Dokumenterade naturvärden 
Finntorp hyser alla för området vanliga ängsväxter. Bland de mer intressanta floranoteringarna finns 
slåttergubbe (NT), svinrot, jungfrulin, ormrot, knägräs, granspira (NT), åkerkulla (NT), ljungögontröst 
(VU), loppstarr (VU), brudsporre, nattviol, tätört och stagg. Finntorp är också en fin fjärilslokal där 
ovanliga arter som allmän metallvingesvärmare (NT), mindre bastardsvärmare (NT), sexfläckig 
bastardsvärmare (NT), svävfluglik dagsvärmare (NT) och sotnäsfjäril (NT) har noterats. Även det 
rödlistade guldsandbiet (NT) har noterats. Vid en utsökning från artdatabankens databas visade det 
sig att de rödlistade svamparna lila vaxskivling (NT), stornopping (NT) och kärrjordtunga (NT) 
noterats under 2013. I samband med Värmlands Botaniska Förenings inventeringar har också fynd 
gjorts av dalslandsmaskros (NT). Totalt har alltå 15 rödlistade arter påträffats i Finntorp vilket är 
anmärkningsvärt. Vägkanterna genom Finntorp är dessutom efter en inventering genomförd av 
Trafikverket klassade och skyltade som ”artrika vägkanter”. 

  

Fig. 4. Finntorp på Häradskartan ca 1890 samt på karta och flygfoto från idag. Observera den höga andelen ängsmark (grön) på 
Häradskartan. 
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Fig. 5. Detaljkarta över de olika Tuva-objekten i Finntorp. 

Nuläge 
Finntorp är en mycket komplex lokal. Redan 
vid TUVA-inventeringen 2002 fanns inte 
mindre än 10 tegar med. Huvuddelen av 
Finntorp ägs av Stora Skog och arrenderas ut. 
Storas marker betas men betestrycket är på 
några skiften lågt. För betesmarken i söder, 
57B-INE på kartan till höger utgår fortfarande 
stöd för höga naturvärden. Skiftet väster om 
detta saknade hävd redan vid TUVA-
inventeringen. De båda nordligaste skiftena 
har heller inte hävdats på flera år. De 
områden som inte ägs av Stora består av 
avstyckade tomter. En av dessa, Finntorp 
1:38, är betydligt större än dom andra och där 
ingår  två av de gamla TUVA-objekten, 6A6-
YKN och 4C1-ZSL. De hävdas inte alls genom 
slåtter men igenväxningen är måttlig. Här 
föreslås restaurering och återupptagen hävd. 
Flera tegar är ursprungligen åkermark men 
har idag typisk ängsflora med t.ex. 
brudsporre, ormrot, johannesört, jungfrulin, 
brunört, daggkåpa, slåttergubbe (NT), 
rödkämpar, prästkrage och liten blåklocka.  

Målsättning 
Målsättningen med restaureringen av de gamla slåttermarkerna vid Finntorp är att bibehålla 
förutsättningarna för den artrika floran och fjärilsfaunan. En målsättning är också att denna 
restaurering ska vara första steget mot att få till ett samarbete mellan markägare, brukare, kommun 
och länsstyrelse för att kunna restaurera och upprätthålla hävden av hela Finntorp. 

Åtgärdsförslag 
Längs vägen genom byn växer slåttergubbe (NT), prästkrage och stor blåklocka samt massor av 
lövsly. Slå av slyet, gärna direkt efter lövsprickningen. Transportera bort växtmaterialet direkt röjning. 

Skiftet som i TUVA-inventeringen betecknas 6A6-YKN är en äng som idag inte alls hävdas. 
Igenväxningen är dock måttlig och floran fin. På östra sidan vägen genom byn, växer t.ex. brudsporre, 
ormrot, johannesört, jungfrulin, brunört, daggkåpa, slåttergubbe (NT), rödkämpar, prästkrage, 
kärringtand. Igenväxningen orsakas av örnbräken och lövsly. Örnbräken bör bekämpas genom att slås 
två gånger per år under bladskivan, röjsnöre går bra. Lövslyet bör slås av efter lövsprickningen. Var 
noga med att röja fram stengärdsgårdarna. Allt växtmaterial ska transporteras bort. Ängsvegetationen 
bör slås med lie eller slåtterbalk sent under vegetationssäsongen 20:e juli-15 augusti och materialet 
transporteras bort. Optimalt vore kanske slåtter vid två olika tidpunkter, halva arealen i det tidigare 
intervallet och andra halvan i det senare, detta för att all nektar och pollenproduktion inte ska 
försvinna samtidigt med tanke på insektsfaunan.  Det avslagna materialet (höet) på ängarna bör 
absolut få ligga kvar och torka i någon vecka innan det tas bort, och gärna vändas under den tiden. 
Att ta bort det direkt efter slåttern är förödande för artrikedomen eftersom det inte sker någon 
fröföryngring. Det gäller generellt för alla slåtterängar. 

På västra sidan vägen förekommer igenväxningsvegetation huvudsakligen i kanterna. I väster 
avgränsas tegen av en liten bäck, vars fåra är igenväxt med björk, salix och älgört. Lite fuktigare här 
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vilket märks på floran i form av ältranunkel, jungfru Marie nycklar, kabbeleka och veketåg. Även gott 
om ormrot. I övrigt ungefär samma vegetation som på andra sidan vägen, brudsporre, johannesört, 
prästkrage, liten blåklocka, ängsvädd, brudborste, vårbrodd, gråfibbla, Närmast vägen en torrare kulle 
med jungfrulin, daggkåpa, johannesört, prästkrage, gökärt, ängssyra, kärringtand, rödkämpar, 
ängsvädd, smörblomma, liten blåklocka, gulsporre och nattviol. Även här ska 
igenväxningsvegetationen slås av efter lövsprickning och materialet transporteras bort.  
Ängsvegetationen bör slås med lie eller slåtterbalk sent under vegetationssäsongen 20:e juli-15 
augusti och materialet transporteras bort efter att det torkat. 
 

Generellt behövs alltså tre besök, ett tidigt på säsongen för att röja och transportera bort löv och 
örnbräken, och två 20:e juli-15 augusti dels för att slå bort sly och örnbräken en andra gång, och dels 
för att slå ängarna och för att transportera bort ängshöet efter torkning. 
 

Betesmarken 4C1-ZSL är betydligt svårare att hävda genom slåtter. Här vore det ett bättre alternativ 
att åter få till bete. Överhuvudtaget är Finntorp ett objekt som skulle må bäst av en helhetslösning där 
markägarna, arrendatorn, kommunen och länsstyrelsen tillsammans diskuterade ihop sig om vad man 
kan och vill göra. Naturvärdena är fortfarande odiskutabelt höga, men beroende av hävd och därför 
hotade. Om kommunden kan ta på sig en del restaureringsåtgärder samtidigt som länsstyrelsen via 
stöd kan stimulera till återupptagen hävd och betesdrift så vore mycket vunnet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Fig. 6. Röj fram stengärdsgårdar och diken, slå örnbräken under bladskiven två gånger per vegetationssäsong. 
Transportera bort materialet direkt efter röjningen. 

Fig. 7. Röj och transportera bort slyuppslag i ängsmarken tidigt under vegetationssäsongen. Slå ängsmarken med lie 
eller slåtterbalk mellan 20:e juli-15:e augusti. Transportera bort ängshöet efter torkning. 
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Fig. 8. Lillerud på Häradskartan ca 1890 samt på karta och flygfoto från idag. Notera alla småtegar som försvunnit 
kring Lillerud. Restaureringen gäller ca 0,9 ha i direkt anslutning till nuvarande väg. 

Fig. 9. Blommande slåttergubbe. 

Lillerud: Juskog 1:14  

Typ:  
Ett litet objekt med långt gången igenväxning som trots allt fortfarande har höga naturvården.. 

Historik - Generell beskrivning 
 

Lillerud ligger ca 5 km öster om Östervallskogs kyrka, strax väster om Stora Flat. Berggrunden utgörs 
av gnejsgranit av Åmålstyp och jordarten är sandig-moig till grusig morän. Inägorna är svagt och 
ganska jämnt småkuperade 

Dokumenterade naturvärden 
Vid den översiktiga naturvårdsinventeringen 1988 
konstaterades att hackslåttermarkerna vid Lillerud 
hyste ”ett flertal av de minskande och typiska 
slåtterängsväxterna i mycket riklig mängd som i 
kommunen i övrigt bara uppnås vid Ö Mörtnäs”. Trots 
detta hade markerna redan då varit obrukade i fem 
år. Bland arterna som hittades 1988 fanns 
fältgentiana (EN), slåtterblomma, slåttergubbe (NT), 
brudsporre, ormrot, ängsskallra och brudborste. I 
samband med TUVA-inventeringen 2002 fanns två 
skiften med varav det ena på 0,9 ha klassades som 
äng och innehöll arter som slåttergubbe, svinrot, 
jungfrulin, ormrot, nattviol och brudborste. Det andra 
skiftet beskrevs som gläntor i skogen med 
hävdgynnad flora, lövträd och gamla fina odlingsrösen 
men klassades ändå som möjligt att restaurera. Här 
fanns slåttergubbe (NT), nattviol, jungfrulin, blåsuga, 
ängsvädd, brudborste, ormrot, brudsporre och 
prästkrage. I samband med besök 2013 återfanns alla ovan nämnda arter utom fältgentianan. 
Dessutom gjordes ett nyfynd av klasefibbla (NT). Området har också uppmärksammats i Trafikverkets 
inventering av artrika vägkanter.  
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Nuläge 
I dagsläget är floravärdena koncentrerade till det ängsområdet som ligger på västra sidan vägen i 
direkt anslutning till densamma. Ängsvegetationen är hårt pressad av igenväxning som pågått i 30 år. 
Vägkanten är slagen av Trafikverket och har mått bra av hävden. Här växer klasefibbla (NT), 
slåttergubbe (NT), nattviol och brudsporre hårt trängda av piprör, björk och salix. Klasefibblan (NT) är 
lite extra intressant eftersom den anses kalkgynnad. Det är möjligt att området kring är kalkpåverkat, 
något som i så fall ytterligare höjer områdets värde. 

Målsättning 
Målsättningen är att bibehålla och helst öka förekomsten av de rödlistade arterna klasefibbla (NT) och 
slåttergubbe (NT) samt att tränga tillbaka den frodiga gräsväxten för att gynna ängsfloran. 

Åtgärdsförslag 
Den gamla slåttermarken vid Lillerud är frodig, alltför frodig för att ängsfloran på sikt ska kunna stå 
emot gräs och lövslyuppslag. Det är därför viktigt att föra bort näring från marken på samma sätt som 
förr när marken hävdades. Lövslyet behöver röjas bort, helst sommartid efter lövsprickningen och 
växtmaterialet bör transporteras bort eller brännas. Gräs och örter bör slås årligen och slåttern ska 
ske relativt sent, förslagsvis i början av augusti. Även i detta fall ska växtmaterialet transporteras bort. 
Ta bort det direkt i partier som domineras av ohävdsarter, men i mer artrika partier bör det få ligga på 
tork i någon vecka och vändas/skakas för att få loss frön innan höet förs bort. Eventuellt kan det år 
två eller tre då det förhoppningsvis innehåller mer örtfröer spridas på de två små åkrarna som ligger 
längre in från vägen för att sprida ängsfloran till dem. Efter ett par år bör också träden på området 
fällas och tas bort. Trädfällningen kommer också att ge en gödslingseffekt varför den inte ska ske 
direkt utan allra helst succesivt under en längre tidsrymd. 

 

  

Fig. 10. Åtgärder: Röj bort lövsly och slå hela området årligen med lie. Samla ihop och transportera bort eller bränn 
allt växtmaterial. Efter något år kan en del av tallarna och björkarna succesivt börja tas ner.  
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Fig.11. Grunnerud på Häradskartan ca 1890 samt på karta och flygfoto från idag. Huvudlokalen utgörs av 
strandklipporna söder om den lilla inägan norr om B i Bryggviken. Den andra mindre lokalen finns väster om vägen till 
Bryggviken vid det mittersta av tre uthus som dessvärre inte syns på kartan. 

Grunnerud: Källsbyn 1:48  

Typ 
Kantlökslokal vid Stora Le  

Historik- Generell beskrivning 
Grunnerud är en gård vid Stora Les östra strand, 3-4 km norr om gränsen mot Dalsland. Gården har 
gamla anor och är belagd första gången redan 1564. Grunnerud var tidigare Värmlands enda kända 
lokal för kantlök (EN), den stark hotade lökväxten som idag bara förekommer i Värmland och 
Dalsland. Nu har den hittats på ytterligare tre lokaler i Årjängs kommun.  

Dokumenterade naturvärden 
Grunnerud är en av de allra rikaste lokalerna för 
kantlök i Värmland med 940 blommande stänglar 2013. 
Lokalen består av en huvudlokal vid Stora Les strand 
och en mindre längs grusvägen förbi Grunnerud. 
Ytterligare en blommande stängel har hittats ca 130 m 
NO om huvudlokalen. Vid ett besök hösten 2014 var 
blomningen riklig. Kantlöken är något kalkgynnad och 
växer i solöppna bergbranter och på klipphyllor. Den 
finns även på sandiga backar och hällmarker i extensivt 
hävdade betesmarker och kring gårdar. Det främsta 
hotet mot kantlöken och den huvudsakliga orsaken till 
den tidigare minskningen är igenväxning av de 
kulturberoende lokalerna i anslutning till betesmarker 
och åkrar. Intensivt bete missgynnar också kantlöken. 
På större hällmarker i bergbranter är den inte hotad 
men förekomster på mindre hyllor kan hotas av 
beskuggning från planterade granbestånd och annan 
igenväxning.  

Bild 12. Häll med blommande kantlök (EN) vid 
Grunnerud 
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Nuläge 
Huvudlokalen ligger på en halvö i Stora Le och utgörs av en torr, solexponerad och brant sluttande 
klippstrand. De nedre delarna är kraftigt exponerade och solbelysta medan de övre i större omfattning 
är beskuggade av ris, träd och buskar. Trädskiktet består av tall och några storväxta aspar. Det är 
gott om enar som liksom kantlöken verkar ha problem att klara konkurrensen om ljuset. Andra växter 
som noterades var kärleksört, tjärblomster, stor blåklocka och gaffelbräken. Även hallon förekommer. 
Området gränsar till en äldre ängsmark och har tidigare varit betesmark.  

Målsättning 
Här är målsättningen att säkerställa den starkt hotade kantlökens (EN) fortsatta existens på platsen. 

Åtgärdsförslag 
Vid huvudlokalen krävs en försiktig röjning av mindre träd och buskar för att ge mer ljus till kantlöken 
och förhindra att den konkurreras ut. Röj bort hallon, gräs, småaspar och en del enbuskar. Ta bort 
växtmaterialet. Hallon och gräs kan slås med röjsnöre. Tidpunkten spelar mindre roll men undvik 
kantlökens blomningstid, juni-augusti. Den mindre lokalen är belägen väster om vägen till Bryggviken 
vid det mittersta av tre uthus alldeles i anslutning till vägen. Här är kantlöken ännu mer utsatt 
eftersom den omges både av hög kraftig örtvegetation och mindre lövträd. Slåtter av omgivande 
vegetation och fällning av de närmaste små träden behövs. 

 

   

Fig.13. På huvudlokalen, slå gräs och hallonbuskar och röj bort små aspar och en del enar. På den mindre lokalen, fäll 
de små asparna och slå gräs och örter. Transportera bort växtmaterialet. Observera på första bilden hur gräs och 
hallon konkurrerar med kantlöken om ljus och utrymme. 
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Fig.14. Ragnilsrud på Häradskartan ca 1890 samt på karta och flygfoto från idag. Observera den höga andelen 
ängsmark (grönt) på häradskarten. Lägg också märke till kraftledningsgatan som kan vara störande för 
helhetsintrycket men också utgöra spridningskorridor för områdets ovanliga fjärilar. 

Bild 15. Blommande brudborste 

Ragnilsrud: Ragnilsrud 1:2  

Typ 
Stor starkt igenväxt lokal med intressant fjärilsfauna 

Historik:  
Ragnilsrud beskrivs i den översiktliga naturvårdsinventeringen från 1988 som ett gammalt boställe i 
väglöst land där gamla tiders slitsamma vardag gör sig påmind. Små åkerlappar i form av skogsodling, 
hackslåttermarker och mindre ängar vittnar om det maximala resursutnyttjandet i det karga 
landskapet. Idag är bostället obebott och åkerlapparna i olika grad av igenväxning. 

Dokumenterade värden 
Vid den översiktliga naturvårdsinventeringen 1988 noterades till exempel slåttergubbe (NT), gökärt, 
kattfot, liten blåklocka, ormrot. Floran ansågs då fortfarande relativt artrik trots oregelbunden hävd. I 
samband med ett examensarbete vid Karlstads Universitet 2006 inventerades dagfjärilar vid 
Ragnilsrud. Vid denna inventering hittades hela 24 arter dagfjärilar varav allmän metallvingesvärmare 
(NT), svävfluglik dagsvärmare (NT) samt allmän (NT) och liten bastardsvärmare (NT) var rödlistade. 
Senare har även sotgräsfjäril (NT) noterats i området. I samband med besök 2014 noterades t.ex. 
nattviol, ormrot, blodrot, brudsporre, jungfru Marie nycklar, 
liten blåklocka, rödkämpar, ängskovall, skallror, 
humleblomster, vårbrodd, gökärt, brudborste och 
slåttergubbe (NT).  

Nuläge:  
Idag är det endast en del av åkern längs vägen upp mot 
gården som fortfarande hävdad. I öster finns en stor 
sammanhängande åker på ca 0,9 ha, i väster närmast 
vägen är den uppsplittrad på smala tegar omgivna av 
öppna igenväxande diken. Området verkar vara överkört 
med en betesputs, tidigt under säsongen. Vid ett besök i 
slutet av juni var dessa åkrarna väldigt torra och hyste 
begränsat med vegetation. I kanterna fanns dock bl.a. 
jungfru Marie Nycklar.  
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Bild 16. Blommande nattviol i kamp om ljus 
och utrymme med uppslag av Salix. 

Det finns också en liten åkerholme med tistel och brudborste där pärlemor- och skogsnätfjärilar sökte 
nektar. Även svavelgul höfjäril sågs. 
 
Längre mot öster avskild av en skogsridå ligger ytterligare en åker. Den verkar inte var varit slagen på 
några år utan har ett kraftigt uppslag av lövsly och örnbräken med en höjd på ca 4 dm. Här och där 
luckor med bl.a. blodrot, fyrkantig johannesört, teveronika, ängskovall och nattviol.  
 
Kring gården som inte är bebodd finns igenväxande hackslåttermarker som fortfarande delvis hyser en 
artrik flora. Där finns bl.a. rödkämpar, vitmåra, humleblomster, rölleka, midsommarblomster, 
åkervädd, brudsporre, skallror, ormrot, nattviol, vårbrodd, gökärt, smultron, käringtand och 
brudborste. Närmast boningshuset finns trädgårdsväxter som toppklocka och ett stort bestånd av 
snöbär. Det finns också två stora vårdträd i form av en ask (NT) och en lönn. Norr om gården är 
marken lite magrare med ljung, jungfru Marie nycklar, liljekonvalj, fyrkantig johannesört, ängsvädd, 
smågranar och vårtbjörk. Ett par undertryckta slåttergubbar (NT) finns också. 
 
Norr om gården passerar en stor kraftledning. Under och norr om denna finns också en åker. Den är 
liksom den östra under kraftig igenväxning av björk och salix. Här är ändå floran lite rikare, det är gott 
om nattviol, ormrot, blodrot, liten blåklocka, rödkämpar ängskovall, skallror och kråkvicker. 
 
Det utgår idag inga stöd för skötseln av marken, inte ens de delar som faktiskt hävdas. Det är lämpligt 
att informera markägaren om att det är möjligt att söka sådana. 

Hot: 
Ragnilsrud är under kraftig igenväxning. Detta hotar såväl flora som det fina insektslivet. 

Målsättning 
Målsättningen med restaureringen av de slåttermarkerna vid Ragnilsrud är att bibehålla 
förutsättningarna för den artrika floran och fjärilsfaunan. En annan målsättning är att bibehålla och 
helst öka brukandet av åkrarna kring Ragnilsrud genom viss assistans från kommunen och information 
om möjligheter till stöd för brukare och ägare. 

Restaureringsförslag:  
Det är viktigt att hävden på de åkrar som fortfarande slås 
fortsätter. Det är dock önskvärt att slåttern senareläggs 
(20:e juli-15:e aug) och att växtmaterialet transporteras 
bort. Om slåttern på det norra åkerstycket kunde 
återupptas vore det också bra, åtminstone vartannat år. 
Den östra igenväxande åkern har lägre prioritet eftersom 
igenväxningen gått längre och floravärdena är lägre. Alla 
dessa områden är gamla åkrar och kan slås maskinellt. På 
längre sikt är det nog svårt att hålla större areal öppna 
utan betande djur.  
I den åker som fortfarande hävdas finns flera öppna diken 
med kraftigt uppslag av lövsly. Detta bör slås och 
transporteras bort efter lövsprickningen. 
 
Gårdstunet och hackslåttermarkerna kring denna är 
fortfarande artrika men under kraftig igenväxning. Här behöver de delar där lövslyuppslaget är 
kraftigast (huvudsakligen i östra kanten) röjas av tidigt efter lövsprickningen medan resten bör slås 
senare under säsongen (20:e juli-15:e augusti).  
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En del av området kan slås med traktor eller slåtterbalk medan andra delar måste slås med lie. Det är 
viktigt att allt växtmaterial transporteras bort sly direkt efter röjning och ängshöet efter att det torkat.  
 
Ragnilsrud är mest känd som fjärilslokal. Ett annat åtgärdsförslag som skulle kunna gynna 
fjärilsfaunan är att få till en sen slåtter av vägkanterna mellan Ragnilsrud och vägen till Finntorp. 
Längs Finntorpsvägen finns flera sträckor som noteras som särskilt artrika i Trafikverkets inventeringar 
och vägen mellan Ragnilsrud och Finntorpsvägen är minst lika artrik. Det finns flera bestånd av 
slåttergubbe (NT) och fjärilsrikedomen är påtaglig. Om vägkanterna hävdas kan de fungera som 
spridningskorridor för både växter och insekter. 
 
Det vore också bra att upplysa markägaren om möjligheten att söka stöd för att upprätthålla hävden 
 
 
 
 

  

Fig.17. Röj bort lövsly från diken, åkerholmar och de områden kring gårdstunet som har kraftiga uppslag. Slå av norra 
åkern åtminstone vartannat år. Gör insatsen efter lövsprickningen och transportera bort allt material. 

Fig.18. Slå de delar av gårdstun och omgivande slåttermarker maskinellt där så är möjligt och med lie i övrigt.  Gör 
insatsen någon gång mellan 15:e juli och 15:e augusti. Försök också få till sen slåtter av vägkanterna mellan 
Ragnilsrud och Finntorpsvägen. 
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Fig.19. Lennartsfors på Häradskartan ca 1890 samt på karta och flygfoto från idag. Lokalen utgörs av en liten 
ängsmark strax norr om landsvägen på östra sidan skogsdungen vid infartsvägen till den mekaniska industrin. 

Fig. 20. Blommande kantlök (EN) 

Lennartsfors – Trankils Elovsbyn 1:1 

Typ 
Kantlökslokal i slåttermark  

Historik- Generell beskrivning  
Enligt Värmlands botaniska förenings medlemsblad nämns kantlökslokalen i en bok av Gösta Höglind 
med titeln I sydväst. Lokalen ligger inom ett fornminnesområde i form av en gammal gårdstomt. 

Dokumenterade naturvärden 
Lokalen består av en liten igenväxande ängsmark på 
norra sidan landsvägen genom Lennartsfors. Det finns 
flera stora hällar med kantlök (CR) i kanterna. I 
samband med Värmlands Botaniska förenings 
florainventering sommaren 2013 noterades 350 
blommande stänglar. I övrigt erbjuder inte floran på 
lokalen några överraskningar. Gräs dominerar, 
bredbladiga på frodigare partier och smalbladiga på 
torrare. Örtfloran är sparsam med måror och 
kråkvicker. I de frodiga partierna har en del hallon 
vandrat in. Hällarna kläds av mossor och renlav. 
Områdets yta är ca 0.3 ha. Omslaget till 
Värmlandsfloran 3:13 pryds av en bild från 
Lennartsfors med en blommande kantlök som besöks 
av en mindre bastardsvärmare (NT).  

Nuläge 
Lokalen hotas av igenväxning på två sätt. Väster om 
lokalen finns en skogsdunge som sprider sig österut. Småtallar och en del löv växer ut i den lilla 
slåttermarken. Samtidigt riskerar kantlöken att konkurreras ut av den kraftiga gräsväxten i 
slåttermarken eftersom hävden upphört. 

Målsättning 
Här är målsättningen att säkerställa den starkt hotade kantlökens (EN) fortsatta existens på platsen. 
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Åtgärdsförslag 
Här krävs en röjning av mindre träd och buskar för att ge mer ljus till kantlöken och förhindra att den 
konkurreras ut. Materialet bör transporteras bort eller brännas. Det behövs också slåtter av den lilla 
ängsmarken. Slåttern bör ske efter att kantlöken blommat ut, i senare delen av augusti. Även 
materialet från slåttern ska transporteras bort eller brännas, helst efter att först fått torka på plats.  

Källor 
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Källor: 
 
Fältinventering juni-aug 2013, juli-okt 2014 

Artportalen: http://www.artportalen.se/ 

TUVA-databasen: https://etjanst.sjv.se/tuvaut/site/index.htm 

Värmlandsfloran 3-2013 – Inventering Årjängstrakten. Medlemsblad för Värmlands 
Botaniska förening. 

Vägkanter – Artrika vägkanter, hänsynsobjekt, invasiva växter 
DRIFTOMRÅDE SYDVÄSTRA VÄRMLAND. Rapport från Trafikverket 2013. 

Förekomst av dagfjärilar i ett skogslandskap i västra Värmland, Examensarbete vid Karlstads 
universitet 2007, Britt-Marie Olsson 

Naturinventering i Årjängs Kommun, Tomas Jansson, 
Länsstyrelsen i Värmland 1988 

Ängar och Naturbetesmarker – Två informationsbroschyrer från Jordbruksverket. 

Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar – Rapport 2004:11 från Jordbruksverket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.21. Ta bort småtallar som växer in över hällarna, slå av gräs och hallon på hällar och ängsmarken. Transportera 
bort eller bränn allt material. 
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