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Syfte

Området utgör en av de viktigaste 
delarna i den av länsstyrelsen 
utpekade värdetrakten för gräsmarker 
Herrfallsäng/Norra Mossby. Syftet med 
projektet är att skapa ett fjärilslandskap i 
de kalkrika torra alvarsliknande markerna 
öster om Hällabrottet, dels för att öka 
den biologiska mångfalden och skydda 
en unik miljö och dels för att uppmuntra 
till ett ökat friluftsliv. Projektet ska lyfta 
fram ängsmarkernas viktiga roll på ett 
pedagogiskt vis.

Vidare är syftet med projektet att 
öka antalet fokusarter och mängden 

gräsmark. Genom en sammanlänkning 
av viktiga gräsmiljöer kommer en grön 
infrastruktur för värdefulla gräsmarker 
att skapas. Friluftslivet ska främjas 
genom förstärkta vandringsleder genom 
fjärilslandskapet och genom lättillgänglig 
pedagogisk information om leder, fjärilar 
och ängsmarker.

Syftet är också att genomföra omvandling 
av grönytor till ängsmark och därav 
dra lärdom kring skötselmetoder 
och kostnader. Projektet är ett 
samarbete mellan Kumla kommun, 
Trafikverket och Vattenfall. I området 
sker dessutom ytterligare åtgärder 
i samarbete med Fjärilslandskapets 

Fjärilslandskapet Norra Mossby

Mellan Kvarntorp och Hällabrottet finns en mosaik av små ängsmarker, 
omgivna av bebyggelse, skog och kalkbrott. Här finns en rik flora 
och fauna, med många arter knutna till den kalkrika miljön. Kumla 
kommun skapar här med samarbetspartners ett Fjärilslandskap, för 
den biologiska mångfaldens skull och för att du ska kunna njuta av 

fjärilarnas vackra flykt över prunkande ängsmarker!
Större delen av åtgärderna inom Fjärilslandskapet Norra Mossby 

genomförs inom ramen för ett LONA-projekt. Det är Naturvårdsverket 
som skjutit till medel och Kumla kommun samarbetar i denna lokala 

naturvårdssatsning med Trafikverket och Vattenfall. Här ges en 
sammanfattning av projektet.
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officiella  sponsor Fortum Waste 
Solutions, Länsstyrelsen i Örebro län, 
Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och 
ideella naturvårdsföreningar.

Fjärilar

I området har det setts runt 300 fjärilsarter. 
Ungefär 250 av dessa är nattfjärilar som 
man sällan ser på dagen. De andra 50 
är dagfjärilar. Många ovanliga arter har 
hittats i området. I Fjärilslandskapet 
förekommer tolv rödlistade arter.

Flera spännande fynd har gjorts i 
området. Två nya arter för Närke har 
hittats i Fjärilslandskapet under året. Det 
är bräsmeantennmal Cauchas rufimitrella 
och renfaneplattmal Depressaria emeritella. 
Den första hittades 6 juni i Norra Mossby 
naturreservat. Bräsmeantennmalens 
larver lever på ängsbräsma och 

bäckbräsma. Renfaneplattmalens larver 
lever som namnet antyder på renfana. 
Den hittades vid Lugnet 22 april. 

Fem rödlistade arter har hittats under 
året. Svävflugedagsvärmare har setts 
både vid Hällkistans och Norra Mossby 
naturreservat. Det första fyndet i området 
av ligusterfly gjordes vid Norra Mossby 
naturreservat. Glädjande nog verkar 
ängsmetallvingen fortfarande finnas 
kvar i området. Det är en mycket bra 
indikatorart på höga ängsvärden. Fyndet 
gjordes på privat mark i Yxhult.

I området har det setts 53 dagfjärilsarter. 
Fjärilarna flyger främst vid fint 
väder och de första arterna ses redan 
varma vårvinterdagar. Då kommer 
övervintrande arter som citronfjäril 
och nässelfjäril fram. Under sommaren 

Karta över Fjärilslandskapet. 
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flyger flest arter. En bit in i oktober kan 
man fortfarande se enstaka arter. Bästa 
platserna i området för att se dagfjärilar 
är Kvarntorpshögen, Lugnet, Norra 
Mossby naturreservat, Yxhultsängen och 
Hällkistans naturreservat. 

Under 2020 har Kumla kommun 
genomfört en dagfjärilsinventering i 
södra delarna av Fjärilslandskapet. Den 
kommer att fortgå kommande år och 
tanken är att se om antalet ängsberoende 
dagfjärilsarter ökar. Dessutom har 
det skett punktvisa inventeringar av 
nattfjärilar i området. Inventerare har 
genomgående varit NIF-medlemen Björn 
Gunnarsson.

Det är naturligtvis för tidigt att dra 
några slutsatser av inventeringen. 
Förhoppningsvis kan man se en ökning av 
antalet dagfjärilar knutna till hävdande 

ängsmarker om några år. Nässelfjäril var 
den enda fjärilen som sågs vid samtliga 
sju inventeringstillfällen och flest individer 
sågs av luktgräsfjäril (104 exemplar).

Floran

Den kalkrika berggrunden i 
Fjärilslandskapet Norra Mossby gör att 
floran är ovanligt rik i området. Minst 450 
växtarter har hittats. Här finns flera arter 
som är väldigt ovanliga på andra håll i 
Närke. Ett exempel på det är spåtisteln 
Carlina vulgaris. Den är starkt kalkgynnad 
och har sitt främsta fäste i landskapet på 
kalkhällarna norr om Bergabrottet. På 
våren är blomsterprakten fantastisk med 
oerhört vacker blomning av blåsippa. 
Senare på våren rekommenderas 
speciellt besök till ängen i Norra Mossby 
naturreservat eller till någon av de ”nya” 
ängarna i området.

Makaonfjäril på Kvarntorpshögen.
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Under 2020 har två olika inventeringar av 
kärlväxter genomförts i Fjärilslandskapet. 
Fokus har legat på ängsmarkerna i 
området. Bägge inventeringarna har 
undersökt förekomsten av bra och dåliga 
indikatorarter för höga ängsvärden. NIF-
medlemen Owe Nilsson har för Kumla 
kommun inventerat 17 olika ängsmarker 
och Björn Gunnarsson har inventerat 
de centrala delarna av området åt 
Länsstyrelsen i Örebro. Planen är 
att inventeringarna ska fortsätta i 
Fjärilslandskapet under kommande år. 
En återupprepad inventering längre fram 
i tiden kan konkret visa på förändringar 
i floran och förhoppningsvis de positiva 
effekterna av ökad skötsel och restaurering. 

Dessutom genomförde Naturskydds-
föreningen i Kumla en inventering av 
Södra Hällkisteängen 17 juni. Tiotalet 

deltagare hittade 73 arter kärlväxter.

- Förvånansvärt många arter på den till synes så 
enformiga ytan! säger botanikern och NIF-
medlemen Arne Holmer.

Övrig flora och fauna

I fjärilslandskapet Norra Mossby har 
150 olika mossor, lavar och svampar 
hittats. Speciellt kan nämnas den starkt 
hotade kråkorangelaven Caloplaca atroalba 
som har sin enda förekomst i Norden 
vid Hästhagsbrottet! Men här finns 
mycket mer att upptäcka. Den kalkrika 
berggrunden och de relativt stora 
lövskogarna med mycket död ved har stor 
potential att hysa många ovanliga arter. 
Ut och leta!

Fjärilslandskapet Norra Mossby har ett 
mycket rikt djurliv. Det finns mycket mer 
än fjärilar i området! Nästan 1000 olika 
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arter har hittats och det finns många fler 
att hitta. Ett uppdrag för dig! Här finns 
allt från spektakulära arter som utter 
och större brunfladdermus till rödlistade 
skalbaggar som svart askbastborre och 
hjärthalsad väglöpare. Ibland kan man 
dessutom se spåren av lodjur i vintersnön!

I området har det setts drygt 170 olika 
fågelarter. Minst 22 rödlistade arter 
häckar inom Fjärilslandskapet. Den 
varierande naturen med omväxlande 
ängsmarker och rika lövskogar samt 
flera större vattenfyllda dagbrott 
skapar goda förutsättningar för ett 
rikt fågelliv. Allra bästa fågellokalen är 
Kvarntorpshögen och den nedanför 
liggande Serpentindammen.

I området har det setts 35 trollsländearter. 
De flyger från början av maj tills slutet av 
oktober. En del arter ses bara på våren 
och en del bara på hösten medan flera 
kan ses hela året. Det finns flera bra 
dammar och brott att spana trollsländor 
vid. Speciellt bra är det vid småvattnen 
mellan Norra Mossby naturreservat och 
de Södra Kalkugnarna. En annan bra 
plats är vid Lugnet.

Här sammanfattas samtliga 
praktiska åtgärder genomförda i 

Fjärilslandskapet under 2020.

1 Södra Bystaängen 0,7 ha

Kraftledningsgata röjd av Vattenfall under 
vårvintern 2020. Ytterligare röjning av sly 
och bearbetning av ytan under våren av 
kommunen. Efter en botanisk inventering 
som visade låga värden och svårigheter 
med fortsatt effektiv skötsel så har ytan 

Karta över åtgärder 2020 i Fjärilslandskapet. 
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tagits bort som prioriterad yta i projektet.

2 Östra Bystaängen 0,6 ha

Före detta ängs- och åkermark med höga 
botaniska värden. Ytan har röjts och 
öppnats upp under våren. Ängen har 
slåttrats med traktor och med manuell 
slåtterbalk. Åtgärder genomförda av 
Kumla kommun.

På ängen har en sandbädd för solitärbin 
anlagts. Finansierad av Fortum Waste 
Solutions och anlagd av kommunen.

3 Bergabrottsängen 1,5 ha

Delar av norra ängen har öppnats upp. 
Hagtorn har friställts och det har röjts 
kring det stora beståndet med spåtistlar. 
Den 200 meter långa vägen från 
Hällkistans naturreservat ned till ängen 
har röjts fram. Åtgärderna är genomförda 

av Skogsstyrelsens och Länsstyrelsens 
arbetslag för Naturnära jobb. Fortsatta 
restaureringar sker 2021.

4 Trilobiten 0,2 ha

Skogsbevuxen ängsmark som röjdes av 
kommunen under våren. Fastigheten är 
ute till försäljning och därför genomfördes 
inte någon fortsatt skötsel av ängsmarken.

5 Södra Hällkisteängen 0,25 ha

Ängsyta i södra delen av Hällkistans 
naturreservat. Ytan restaurerades 2019 
och under vårvintern genomförde 
kommunen kompletterande röjningar 
på ängen. Ängen slåttrades under 
sensommaren (bild på ängen i artikelns 
början). På ängen har en sandbädd 
för solitärbin anlagts. Finansierad av 
Fortum Waste Solutions och anlagd av 
kommunen.

Sandbädd för solitärbin vid Bysta ängar.
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6 Yxhultsängen 0,15 ha

Ett av områdets finaste ängsområden 
med rik ängsflora. Här har kommunen 
genomfört röjningar och gallring under 
våren. Under sensommaren har området 
slåttrats med manuell slåtterbalk. Större 
delen av ytan har hävdats med finansiering 
från Jordbruksverket, resterande ytor med 
andra medel.

7 Norra Mossby

Länsstyrelsen anlade en provyta utanför 
Norra Mossby naturreservat, på framtida 
utvidgning av reservatet på kommunal 
mark. En del av den slåttrades tre gånger 
under säsongen. På den andra delen 
av ytan skrapades matjorden bort och 
besåddes sedan med ängsfröer insamlade 
från det intilliggande reservatet. 
Tanken är att studera skillnader i 
artsammansättningen på ytorna jämfört 

Spåtistel vid Bergabrottet.

med intilliggande mark. Material till en 
sandbädd för solitärbin har köpts in och 
den ska anläggas under 2021. Finansierad 
av Fortum Waste Solutions och anläggs av 
kommunen.

8 Vägkanter intill Norra Mossby

Trafikverket restaurerar vägkanter 
och tar hjälp av CBM (Centrum för 
biologisk mångfald) för att utvärdera 
resultaten vetenskapligt. Provytor är 
anlagda längs med vägkanten där olika 
restaureringsåtgärder provas.

9 Södra Kalkugnsängen 0,15 ha

Kommunen har genomfört slåtter av 
de nu existerande ängsytorna under 
sensommaren. Fortsatta restaureringar 
sker 2021.
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Yxhultsängen innan (ovan) och efter restaurering.
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Personal från CBM anlägger provytor.

Dvärgantennmal vid Norra Mossby.
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10 Norra Kalkugnsleden 0,1 ha

Kommunen har genomfört slåtter av 
de nu existerande ängsytorna under 
sensommaren.

11 Lugnetängarna 0,5 ha

Restaurering av ängsmarkerna vid 
Lugnet genomfördes under våren. 
Under sensommaren slåttrades området 
med manuell slåtterbalk. Vidare skedde 
ytterligare restaureringsåtgärder i östra 
delarna av ängen. Restaureringen är 
genomförd med LONA-medel. Skötseln 
är delvis finansierad med stöd från 
Jordbruksverket och även sponsrat av 

Fortum Waste Solutions.

I östra delarna har en sandbädd för 
solitärbin anlagts. Finansierad av 
Fortum Waste Solutions och anlagd av 
kommunen.

Inköp av maskiner

Kumla kommun har under 2020 köpt in 
ett slåtteraggregat och en strängläggare 
till vår traktor. Delar av Fjärilslandskapets 
ängar hävdades under året med dessa. 
Resterande ytor slåttrades med en 
manuell slåtterbalk som kommunen har 
sedan tidigare.

Det är på lokal nivå det händer!

Sedan starten 2004 har över 750 miljoner kronor satsats från regeringen, och ännu 
mer från kommuner och ideella föreningar runt om i landet. Cirka 4 000 projekt har 
genomförts. Syftet med LONA-bidragen är att skydda naturen och göra den tillgänglig 
för oss alla. Bidraget ska stimulera kommunernas långsiktiga naturvårdsengagemang 
och ge möjlighet att satsa lite extra på naturvård.

Vem kan söka?

LONA-bidraget är ett bidrag som kommuner kan söka hos Länsstyrelsen. Det är 
de lokala ideérna och önskemålen som ska vara drivkraften. Ansökningarna bygger 
ofta på lokala initiativ, från företag, föreningar eller markägare. En lokal aktör med 
en projektidé kan presentera den för kommunen och föreslå att kommunen ställer 
sig bakom ansökan. Projekten genomförs antingen i kommunens egen regi eller av 
en lokal aktör som tecknat avtal med kommunen. Det är alltid kommunen som är 
projektledare och ansvarig, från ansökan fram till slutrapportering.

Lokala naturvårdssatsningen – 
LONA-bidraget

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) 
är ett bidrag som ska stimulera kommuners 
och ideella föreningars långsiktiga 
naturvårdsengagemang. Via LONA finns 
möjlighet att få upp till 50 procent i bidrag 
för att genomföra projekt till nytta för 
naturvård, friluftsliv och folkhälsa.
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Övrigt

Utöver dessa åtgärder genomför 
länsstyrelsen årlig slåtter av Norra Mossby 
naturreservat, Södra Mossby naturminne 
och fornminnesområdet i Hällkistans 
naturreservat.

Mer information om Fjärilslandskapet 
hittar du på https://www.kumla.se/
uppleva-och-gora/natur-och-friluftsliv/
fjarilslandskapet.html

Text & Foto: Per Karlsson 
Linderum.

Humledagsvärmare.
Nedan: Svingelgräsfjäril.


