
1 

Ökad biologisk mångfald i staden - 
från gräsmatta till ängslika miljöer och 

boplatser för pollinerare (steg 1)  
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Sammanfattning  

Ängsmarker har de senaste 150 åren 
minskat dramatiskt i areal. Kumla kommun 
såg möjligheter att öka den biologiska 
mångfalden i staden genom att ställa om 
kortklippta gräsytor till ängslika miljöer samt 
tillskapa boendeplatser för pollinerare i 
anslutning till dessa. Inventering av lämpliga 
ytor och kostnadsberäkningar för 
omställning av dessa genomfördes i detta 
projekt. Kumla kommun ansöker för ett 
fortsatt LONA-projekt 2021 utifrån insamlad 
kunskap (steg 2). Projektet ska verka 
kunskapshöjande både för medborgare, 
politiker och parkpersonalen.  

Syfte  

Syftet var att öka den biologiska mångfalden 
i staden genom att identifiera befintliga 
kortklippta gräsmattor som kan omvandlas 
till ängslika miljöer, antingen genom 
annorlunda skötsel, eller fysiska åtgärder 
såsom borttagande av jordmån, påförande 
av annan jordmån eller annan lösning.  

Syftet var också att öka kunskapen hos 
medborgarna, politiker och tjänstepersoner i 
Kumla kommun gällande kommunens val av 
skötselmetoder för ökad biologisk mångfald 
i staden samt stärka kunskapen om 
anläggning och skötsel av ängar hos Park-
avdelningens personal.  

I många fall höja skönhetsvärdet på ytor 
genom ökad blomning, vackra ax och 
förekomst av fjärilar och andra insekter samt 
kontrast mot stadens hårdgjorda element. 
Syftet var också att identifiera områden 
lämpliga för tillskapande av boplatser för 
pollinerare kopplade till de ängslika ytorna 
för att ytterligare bidra till den biologiska 
mångfalden samt ökad blomning och 
fruktbildning. Vidare fanns en ambition att 
minska skötselkostnaderna för att möta det 
förändrade skatteunderlaget samtidigt som 
god service gentemot medborgarna ska 
kunna bibehållas inom välfärdsinstanserna.  

Syftet var också att göra kostnads-
beräkningar för genomförande, både 

gällande inköp av maskiner och utrustning 
samt fysiska ingrepp, vilket planeras i 
ansökan för LONA-bidrag i steg 2.  

Bakgrund  

De senaste 150 åren har arealen med 
ängsmiljöer minskat dramatiskt i Sverige. 
Dessa miljöer är mycket viktiga för en rad 
olika arter, vilket lett till att många arter 
knutna till ängsmiljöer idag är rödlistade. 
Samtidigt breder städernas kortklippta 
gräsytor ut sig, vilka har lågt värde gällande 
biologisk mångfald och även kräver mycket 
stora skötselinsatser som är dyra och ofta 
omiljövänliga.  

Genom att ställa om kortklippta gräsmattor 
till högvuxna gräsytor ökar de biologiska 
värdena avsevärt. Kan man dessutom 
efterlikna en ängsmark ökar artdiversitet än 
mer både för flora och fauna. Att skapa en 
regelrätt äng tar många år av hävd och 
utarmning, om inte marken redan från 
början är näringsfattig.  

I Kumla tätort, likväl som stora delar av 
resterande mark i kommunen, karaktäriseras 
ofta av näringsrik lerjord, men det finns även 
områden med sandig morän, finsand och 
grovsilt. Det finns även möjligheter att 
genom ändrad skötsel förstärka ängs-
vegetation i vägområden, vilka ofta är 
uppbyggda av grövre, näringsfattiga 
material, vilka även många gånger kan bli 
goda störda miljöer.  

Kumla kommun är en expansiv kommun, där 
nya bostads och verksamhetsområden 
byggs årligen. Vi står också, såsom resten av 
landets kommuner, inför att inom en snar 
framtid överskrida kostnaderna för den 
kommunala servicen än vad skatteintäkterna 
inbringar. Detta ställer krav på 
effektiviseringar, prioriteringar och nytänk-
ande inom samtliga kommunens 
verksamheter. Vad är då bättre än att gynna 
den biologiska mångfalden i staden genom 
att undvika skötselkrävande kortklippta 
gräsmattor och sträva mot vackra, 
miljövänliga och lågintensiva ängslika 
marker? Kumla kommun sköter de 
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kommunala grönytorna i egen regi och 
driftspersonalen på Parkavdelningen har 
under flera år visat stort intresse för att göra 
denna omställning där markförhållandena 
tillåter och där nyttjandegraden av 
gräsmattan är låg. Detta har lyfts upp i 
Parkavdelningens verksamhetsplan av 
personal och arbetsledningen under flera år.  

Projektet initierades av tjänstepersoner och 
driftspersonal på Parkavdelningen, Kultur 
och fritidsförvaltningen och finansierades 
genom ordinarie driftsbudget. Politisk 
förankring för denna omställning finns i 
”Kultur- och fritidspolitiskt program 2015-
2025” (antaget av Kommunfullmäktige 2014-
11-17) och ”Program för gröna 
Kumla” (antaget av Kommunfullmäktige 
2017-11-27).  

Genomförande och erfaren-
heter 

Gräsmattor i Kumla kommun identifierades 
under 2019 av arbetsgruppen inom 
projektet. Vid sammanställningen följdes 
nyckeln i bilaga 4 (se denna). Samtliga ytor 
som inte bedömdes som viktiga för 
rekreation, lek och idrott släpptes upp under 

april-juni. Under första halvan av juni 2020 
genomfördes en inventering av samtliga av 
dessa ytor, totalt ca 34 hektar, av 
projektledare Per Karlsson Linderum. Som 
bedömning användes nyckeln i bilaga 3 och 
indikatorarterna angivna i bilaga 4. Vid 
inventeringarna noterades också 
förekomsten av kvävegynnade arter (till 
exempel maskros) eller invasiva och 
främmande arter (till exempel 
blomsterlupin), vilket indikerar låga värden 
eller olämplighet. Med stöd av 
inventeringen gjordes en bedömning över 
lämpliga åtgärder och skötsel för varje yta, 
som sedan klassades in i en av tre typer; 
bruksgräsmatta, gräsmatteäng och 
slåtteräng.   

Hänsyn till områdenas relativa närhet till 
varandra och andra värdefulla naturmiljöer 
har också tagits med i bedömningen. Kan 
arter förflytta sig mellan olika områden finns 
en konnektivitet och det ökar arternas chans 
att långsiktigt överleva i området. 

 

 

Fig. 1. Ängsmark på f.d. gräsmatta i Sannahed.  Foto: Per Karlsson Linderum. 
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Inventeringens målmiljöer 

Bruksgräsmatta 

Detta är en traditionellt skött gräsmatta som 

klipps regelbundet 10-20 gånger under 

säsongen. Den är lämplig för rekreation, lek 

och idrott. Detta är en extremt artfattig miljö 

som domineras av triviala grässorter och 

örter såsom ängsgröe och maskrosor. 

Dessa ytor rekommenderas inte att brukas 

som någon form av ängsmark då de 

används av kommunens medborgare, är 

generellt artfattiga eller är så pass 

näringsrika att det är svårt att utveckla 

någon form av ängsvegetation.  

Gräsmatteäng 

Detta är en gräsmark som sköts som en 

vanlig bruksgräsmatta men som inte klipps 

maj-augusti. I stället slås eller klipps ängen 

på sensommaren eller tidig höst, med de 

maskiner som klarar av vegetationen. 

Gräsklippet kan tas omhand men ligger 

normalt kvar. 

Gräsmatteängen är eller blir normalt mer 

kväverik än en traditionell slåtteräng. Det 

växer mestadels triviala arter men 

artrikedomen är mycket högre än på en 

bruksgräsmatta. I och med att olika örter 

tillåts blomma under hela säsongen är ytan 

viktig för pollinatörer, då nektar och pollen 

finns tillgängligt under längre tid, och även 

som boplats för dessa. Typiska växter på en 

gräsmatteäng kan vara röllika, 

smörblommor, klöverarter, ängssyror, 

fibblor och prästkragar. 

Slåtteräng 

Äng med stor variation av blommande och 

fleråriga örter. Här finns enstaka eller många 

av de indikatorarter för ängs– och 

betesmarker eller så finns det bra 

förutsättningar för dessa i form av närhet till 

liknande miljöer och/eller bra 

Fig. 2. Den kommunala traktorn med slåtteraggregat. Foto: Per Karlsson Linderum. 
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jordmånsförhållanden. Ängen slåttras med 

slåtteraggregat, slåtterbalk eller lie under 

sensommaren-tidig höst. Viktigt är att höet 

omhändertas och samlas upp. Därmed 

utarmas ängen på sikt vilket gynnar såväl de 

flesta växtarterna knutna till svenska 

ängsmarken som alla organismer knuta till 

dessa. En artrik äng kan hysa lika många 

arter per kvadratmeter som en 

regnskogsmiljö! 

Näringsrika ytor lämpliga för slåtteräng kan 

utarmas genom avskrapning av de översta 

lagren och eventuell tillförsel av nytt mera 

lämpligt ytmaterial samt insådd av 

ängsväxter.  

En alternativ metod till långsiktig utarmning 

som sannolikt är mera kostnadseffektiv är 

slåtter vid 2-3 gånger per år, perioden maj-

augusti. 

Acceptans av gräs– och 

ängsmark 

En viktig del med arbetet har varit att skapa 

en acceptans hos medborgarna kring värdet 

i att ställa om till gräs– och ängsmarker. Trots 

omfattande information i alla kommunens 

kanaler och medial uppmärksamhet i TV, 

radio och dagstidningar har projektet mött 

delvis hårt motstånd.  

Det är viktigt att fortsätta informera i 

samtliga kanaler kring ängarnas värden. I 

steg 2 av projektet planeras anläggning av 

två centralt belägna ängsytor som kan skapa 

positiva signaler.  

Vidare är det viktigt att klippa delar av gräs– 

och ängsytorna för att göra dem tillgängliga. 

Klippning av kantzoner skapar också en 

känsla av tillgänglighet och ordning. 

Fig. 3. Trivial ängsyta i Kumla, föreslagen som gräsmatteäng. Foto: Per Karlsson Linderum. 
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Tidsåtgång och kostnad för 

åtgärder 

Slåtteräng 

Kostnader och tidsåtgången för att 

genomför slåtter med medföljande 

strängläggning och uppsamling varierar en 

del beroende på mängden hö. Men utifrån 

2020 har vi fått fram genomsnittliga värde: 

Tidsåtgång: 6-10h/ha med traktor och 25-

40h/ha med manuell slåtterbalk. 

Kostnad: 4000-6000 kr/ha med traktor 

(inklusive uppsamling och borttransport) och 

för manuell slåtterbalk 10000-16000 kr/ha. 

Detta motsvarar 0,4-0,6 respektive 1-1,6 kr/

kvadratmeter. 

Gräsmatteäng 

Kostnader och tidsåtgången för att 

genomför slåtter varierar en del beroende 

på mängden hö. Men utifrån 2020 har vi fått 

fram genomsnittliga värde: 

Tidsåtgång: 4-6 h/ha med traktor. 

Kostnad: 2500-4000 kr/ha med traktor.  

Detta motsvarar 0,25-0,4 kr/kvadratmeter. 

Anläggning av sandbädd 

Under 2020 har Kumla kommun anlagt fyra 

sandbäddar för solitärbin inom ett 

samarbete med Fortum Waste Solutions. Att 

anlägga sandbäddar är mycket lämplig 

åtgärd för att skapa boplatser för 

pollinatörer. Kostnaden för att anlägga en 

sandbädd om 30 ton 0-2 mm grov finsand 

har hamnat på ca 12000 kr. 

Fig. 4. Anlagd sandbädd för pollinatörer i Hällabrottet. Foto: Per Karlsson Linderum. 
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De två meterna närmast stängslet med inslag av torrängsväxter. Foto: Per Karlsson Linderum. 



10 

BILAGA 1 

1. Hällabrottet 

A. Friskens väg 0,51 ha 

 Intressant torrängsflora i västra delen av ytan (mellan stolpe 1-5) med 

 solexponerad brynmiljö, mera trivial i östra delen. Många olovliga komposter i 

 kanten mot diket. 

 Arter: käringtand, prästkrage, tusensköna, oxtunga, uppländsk vallört och 

 bergklint. 

  Förslag: Slåtteräng. 

B. Romarebäcken 0,41 ha 

 Högst ordinär flora, mestadels maskrosor, på en del partier torra med 

 tusenskönor. 

 Förslag: Bruksgräsmatta. 

C. Romarebäcken 0,36 ha 

 Högst ordinär flora, mestadels maskrosor. Torrängskaraktär under och runt träden. 

 Förslag: Bruksgräsmatta. Slåtteräng <0,1 ha under och kring träden. 

D. Ytor vid vändplaner på Fasadvägen, Klackvägen och Ytongvägen <0,1ha 

 Olovligt klippta vid inventeringen. Torrängsflora med mestadels tusensköna. Bra 

 potential för ängsflora. 

 Förslag: Slåtteräng. 

Fig. 6. Gräs– och ängsytor uppsläppta i Hällabrottet 2020. 
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2. Kumla 

A1 Gamla E3 Norra Mos 1,3 ha 

 Trivial gräsmiljö med mestadels maskrosor och andra kvävegynnande arter. I delar av 

 ytorna mot fastigheterna mera torrmark med potential för solitärbin och ängsmark. Se 

 vidare under Smedstorp. 

 Förslag: Gräsmatteäng. Eventuellt slåtteräng i området utanför fastigheterna 3-5 på kartan. 

A2 Vanhemsgatan/Skogsgläntans lekplats 0,3 ha 

 Trivial gräsmiljö. 

 Förslag: Gräsmatteäng. 

Fig. 7. Gräs– och ängsytor uppsläppta i Kumla 2020. 
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B1 Gamla E3 Norra Mos/Kv. Försäljaren 0,4 ha 

 Trivial gräsmiljö med mestadels maskrosor och andra kvävegynnande arter. Olovligt klippt 

 ned till gränsen mot fastighet 2. 

 Förslag: Bruksgräsmatta eller gräsmatteäng. 

B2  Norra Mosparken 0,2 ha 

 Norra delen fin torrängsflora med ängssyra, fibblor och rödkämpar. I övrigt trivial 

 gräsmiljö med  mestadels maskrosor och andra kvävegynnande arter.  

 Arter: Ängssyra, fibblor och rödkämpar. 

 Förslag: Slåtteräng. 

B3 Smedstorpsdammen 0,5 ha 

 I norra delen torrare med gott om solitärbin i sandiga blottor. Enstaka brudbröd och 

 käringtand i denna del. I övrigt trivial gräsmiljö med mestadels maskrosor och andra 

 kvävegynnande arter.  

 Arter: Solitärbin, brudbröd, käringtand och blomsterlupin. 

 Förslag: Slåtteräng eller gräsmatteäng. 

Fig. 8. Gräs– och ängsytor uppsläppta i Kumla 2020. 
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C1 Gamla E3 Norra Mos/Oppegård <0,1 ha 

 Klippt innan besök. 

C2  Örebrovägen 0,3 ha 

 Intressanta solexponerade brynmiljöer. Slänten svår att slåttra. Bitvis intressant flora. 

 Arter: Stor ängsklocka, prästkrage, käringtand och fibblor. 

 Förslag: Gräsmatteäng längs med vägen. Möjlighet att anlägga boplatser för solitärbin. 

 Möjlighet att plantera in fler tidigt blommande buskar. 

C3  Järnvägsgatan/Gamla Örebrovägen 0,1 ha 

 Intressant ytterkant av ytan med torrängskaraktär. I övrigt trivial gräsmiljö med mestadels  

 maskrosor och andra kvävegynnande arter.  

 Arter: Käringtand, gullviva, svartkämpar, ängssyra och fibblor. 

 Förslag: Slåtteräng. 

C4 Järnvägsgatan/Oppegårdsvägen 1 0,3 ha 

 Spännande yta med fin flora och häckbryn i söderläge. Möjlighet att blotta mark för 

 solitärbin i norra delen. Relativt lite maskrosor. 

 Arter: Daggkåpor, svartkämpar, käringtand, vallmo, kungsljus, prästkrage, rockentrav och 

 ängssyra. 

 Förslag: Slåtteräng. 

C5 Järnvägsgatan/Oppegårdsvägen 2 0,1 ha 

 Östra delen relativt spännande, i övrigt mest maskrosor. 

 Arter: Prästkrage, käringtand och rödfibbla. 

 Förslag: Slåtteräng eller bruksgräsmatta. 

C6 Oppegårdsparken södra 0,1 ha 

 Torr tallbacke med bra förutsättningar för ängsflora. 

 Förslag: Slåtteräng. 

C7 Oppegårdsparken norra 0,1 ha 

 Relativt intressant flora och goda förutsättningar för ängsskötsel. Värdefullt med tanke på 

 närheten till skogsområdet. 

 Arter: Prästkrage, käringtand, ängssyra och blåsuga. 

 Förslag: Slåtteräng. 

C8 Södra Mosparken 0,2 ha 

 Långsmal remsa längs cykelvägen. 

 Förslag: Gräsmatteäng. 
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C9 Gärdesgatan två remsor <0,1 ha 

 Kraftiga bestånd av lupin. 

 Förslag: Gräsmatteäng med tidig bearbetning i maj-juni för att hindra spridning av 

 blomsterlupiner. 

C10 Grevgatan/Hanna hasselmus lekplats två ytor <0,1 ha 

 Klippta vid besök. 

 Förslag: Bruksgräsmatta. Område lämpligt för kreativa och publika åtgärder. 

Fig. 9. Gräs– och ängsytor uppsläppta i Kumla 2020. 
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D1 Västra Drottninggatan  <0,1 ha 

 Trivial gräsmiljö med mestadels maskrosor och andra kvävegynnande arter.  

 Förslag: Bruksgräsmatta alternativt anläggande av blomsteräng. 

D2 Idrottsplatsen 0,4 ha 

 Mycket fin torrängsbacke med artrik flora. Rikligt med solitärbin i slänten mot 

 fotbollsplanen. 

 Arter: Käringtand, tusensköna, fibblor, prästkrage, darrgräs, mandelblomma, svartkämpar, 

 daggkåpor, gullviva och rödfibbla. 

 Förslag: Slåtteräng. Fagning på våren. Kontinuerliga störningar i slänten för att skapa 

 blottor för solitärbin. 

D3 Gartzvägen 0,2 ha 

 Trivial gräsmiljö med mestadels maskrosor och andra kvävegynnande arter. Bestånd av 

 blomsterlupin. 

 Förslag: Gräsmatteäng. 

D4 Mossbanegatan/Nyhemsgatan <0,1 ha 

 Fin torrängsflora med bra läge.  

 Arter: Käringtand och svartkämpar. 

 Förslag: Slåtteräng. 

Fig. 10. Gräs– och ängsytor uppsläppta i Kumla 2020. 
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E1 Bondgårdsgatan 3,6 ha 

 Fläckvis intressant ängsflora kommer upp vid uppsläpp. Mest intressanta ytor i N, NO, V 

 och SV. Annars mestadels trivial gräsmiljö men relativt lite maskrosor, alltså relativ kväve

 fattigt. Delvis olovligt klippta gräsytor. Olovliga komposter i anslutning i SV med 

 blomsterlupiner och parkslide. 

 Arter: Prästkrage och käringtand. 

 Förslag: Bruksgräsmatta alternativt fläckvis slåtteräng. 

E2 Sörbyvägen/Fylstagatan <0,1 ha 

 Intressant ängsyta med i princip inga maskrosor. Bra läge. 

 Arter: Prästkrage och käringtand. 

 Förslag: Slåtteräng. 

E3 Sörbyvägen/Skolvägen <0,1 ha 

 Trivial gräsmiljö med mestadels maskrosor och andra kvävegynnande arter.  

 Arter: Käringtand. 

 Förslag: Gräsmatteäng. 

E4  Aspgatan 0,4 ha 

 Torrare ängsmark i norra delen annars trivial gräsmiljö med mestadels maskrosor och 

 andra kvävegynnande arter.  

 Arter: Prästkrage. 

 Förslag: Gräsmatteäng. 

Fig. 11. Gräs– och ängsytor uppsläppta i Kumla 2020. 
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F1 Odengatan 3 ytor nära Stadshuset  0,2 ha 

 Mestadels triviala växter men med relativt lite inslag av kvävegynnade arter. Den centrala 

 större ytan den mest intressanta. 

 Arter: Käringtand. 

 Förslag: Bruksgräsmatta alternativt anläggande av slåtteräng i pedagogiskt syfte. 

F2 Västra Stadsparken 0,2 ha 

 Brynmiljöer med förutsättningar för fin ängsvegetation och relativt lite inslag av 

 kvävegynnade arter.  

 Arter: Käringtand, fibblor och svartkämpar. 

 Förslag: Slåtteräng. 

F3 Odengatan intill rondellen 0,3 ha 

 Mestadels triviala växter men med relativt lite inslag av kvävegynnade arter.  

 Förslag: Bruksgräsmatta alternativt anläggande av slåtteräng i pedagogiskt syfte. 

F4 Stationsgatan 0,2 ha 

 Bitvis intressant växtlighet med bra förutsättningar för ängsvegetation.  

 Arter: Prästkrage, vallmo, svartkämpar, tjärblomster och rödblära. 

 Förslag: Slåtteräng. 

F5 Sveagatan 3 små ytor <0,1 ha 

 Ej bedömda. 

Fig. 12. Gräs– och ängsytor uppsläppta i Kumla 2020. 
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G1 Kumlasjön N om mot Djupadalsbadet <0,1 ha  

 Enstaka intressanta arter men mestadels trivial gräsmiljö med maskrosor och andra 

 kvävegynnande arter.  

 Arter: Prästkrage, gullviva och fibblor. 

 Förslag: Slåtteräng. 

G2 Kumlasjön två småytor i NV-delen <0,1 ha 

 Ej bedömt. 

G3 Kumlasjön NV-delen nära förskolan <0,1 ha 

 Torrbacke med god förutsättning för ängsvegetation. 

 Arter: Backskärvefrö. 

 Förslag: Slåtteräng. 

G4 Kumlasjön V-delen 0,1 ha 

 Torrbacke med god förutsättning för ängsvegetation. 

 Arter: Fibblor. 

 Förslag: Slåtteräng. 

G5 Södra Kungsvägen/Kumlasjön 0,1 ha 

 Torrbacke med relativt god förutsättning för ängsvegetation. 

 Förslag: Slåtteräng. 

G6 Djupadalsparken/Malmgatan 0,1 ha 

 Sandig och torr miljö med mycket goda förutsättningar för såväl ängsvegetation som 

 solitärbin och andra värmegynnande insekter. Tillfällig deponi skadar området? 

 Arter: Prästkrage, rockentrav, backnejlika och käringtand. 

 Förslag: Slåtteräng och skrapning av ytor vid behov för att skapa sandblottor. Enkel åtgärd 

 i samband med slåtter? 

G7 Djupadalsparken/Campingstugorna 0,1 ha 

 Ej bedömd. 

G8 Djupadalsparken/cykelbana <0,1 ha 

 Smal remsa intill cykelvägen. Enstaka intressanta arter men mestadels trivial gräsmiljö med 

 maskrosor och andra kvävegynnande arter. 

 Arter: Prästkrage och käringtand. 

 Förslag: Slåtteräng. 

G9 John Norrlanders gata/intill badhuset 0,3 ha södra 

 Mestadels trivial gräsmiljö med maskrosor, skräppor och andra kvävegynnande arter. 

 Förslag: Gräsmatteäng/Slåtteräng (med tanke på läget). 
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G10 John Norrlanders gata/intill badhuset 0,3 ha mellersta 

 Mestadels trivial gräsmiljö med maskrosor, skräppor och andra kvävegynnande arter. 

 Enstaka fläckar med bra indikatorarter. 

 Arter: Prästkrage och käringtand. 

 Förslag: Gräsmatteäng/Slåtteräng (med tanke på läget). 

G11 John Norrlanders gata/intill badhuset 0,3 ha norra 

 Mestadels trivial gräsmiljö med maskrosor, skräppor och andra kvävegynnande arter.   

 En del bestånd med blomsterlupin. 

 Förslag: Gräsmatteäng/Slåtteräng (med tanke på läget). Tidig slåtter för att bekämpa 

 blomsterlupin. 

G12 John Norrlanders gata/Reningsverksdammen <0,1 ha 

 Damm. Ej bedömd. 

G13 John Norrlanders gata/Reningsverksdammen 0,7 ha 

 I södra delen relativt lite maskrosor och enstaka prästkragar vilket indikerar bättre 

 förutsättningar. Mestadels trivial gräsmiljö med maskrosor och andra kvävegynnande 

 arter. En del bestånd med blomsterlupin. 

 Förslag: Gräsmatteäng i norra delen och slåtteräng i södra delen. Tidig slåtter för att 

 bekämpa  blomsterlupin. 

G14  John Norrlanders gata/Reningsverksdammen 0,4 ha 

 I sydvästra delen relativt lite maskrosor vilket indikerar bättre förutsättningar. Mestadels 

 trivial gräsmiljö med maskrosoroch andra kvävegynnande arter.   

 Förslag: Gräsmatteäng i norra delen och slåtteräng i sydvästa delen.  

G15 Reningsverksdammen 0,2 ha 

 I större delen relativt lite maskrosor vilket indikerar goda förutsättningar. Mestadels  trivial 

 gräsmiljö.  

 Arter: Blåeld.  

 Förslag: Slåtteräng med tanke på det publika läget vid populärt promenadstråk. Möjlighet 

 till förstärkande åtgärder, till exempel sandbädd och bihotell. 

G16 Östra leden/Reningsverksdammen 0,7 ha 

 Mestadels trivial gräsmiljö med maskrosor och andra kvävegynnande arter.  

 Förslag: Gräsmatteäng. 

G17 John Norrlanders gata/Reningsverksdammen 1 ha 

 I östra och norra delen relativt lite maskrosor och enstaka prästkragar vilket indikerar 
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 bättre förutsättningar. Mestadels trivial gräsmiljö med maskrosor och andra 

 kvävegynnande arter.  

 Förslag: Gräsmatteäng i västra och södra delen och slåtteräng i norra och östra delen.  

G18 Östra leden/Parksjön 1 ha 

 Mestadels trivial gräsmiljö med maskrosor och andra kvävegynnande arter. Enstaka 

 prästkrage och käringtand. 

 Förslag: Gräsmatteäng eller bruksgräsmatta. 

G19 Ovalen med anslutande ytor 4 ha 

 Anlagd ängsmark inom cykelbanan och med anslutande ytor. Stora bestånd med 

 blomsterlupin. Ej noggrant inventerad då vegetationen ej ursprunglig. 

 Förslag: Slåtteräng med tidig slåtter för att bekämpa lupinerna. 

G20 Kyrkogatan 3 ytor 0,2 ha 

 Långsmala ytor mellan cykelvägen och Ovalen/Parksjön. Intressant torrängsflora i 

 framförallt västra delen bortom parkeringen. 

 Arter: Bergklint, käringtand, sandnarv, tjärblomster, fibblor, renfana, oxtunga, prästkrage 

 och gullviva. 

 Förslag: Slåtteräng i västra delen och resten bruksgräsmatta. 

G21 Södra Kungsvägen/Kyrkogatan 0,4 ha 

 Klippt innan inventeringen men sannolikt mycket bra förutsättningar med tanke på läget 

 på åsen och anslutningen till grusgropen. 

 Förslag: Slåtteräng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13. Mysksmalbi Lassioglossum calceatum. Foto: Per Karlsson Linderum. 
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Fig. 15. Trädgårdsgökbi Nomada ruficornis. Foto: Per Karlsson Linderum. 

Fig. 14. Gräs– och ängsytor uppsläppta i Kumla 2020. 
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H1 Viagatan/Gamla brandstationen 0,1 ha 

 Torrare gräsyta med relativt litet inslag av kvävegynnade arter. 

 Arter: Prästkrage, käringtand och svartkämpar. 

 Förslag: Slåtteräng. 

H2 Intill Kumlahallen 0,2 ha 

 Torrare gräsyta med relativt litet inslag av kvävegynnade arter på södra delen medan norra 

 delen full av skräppor och blomsterlupin. 

 Arter: Prästkrage, käringtand och svartkämpar. 

 Förslag: Slåtteräng i södra delen, gräsmatteäng i norra. 

H3 Intill hundrastgården 0,1 ha 

 Trivial vegetation med inslag av främst maskrosor. 

 Förslag: Gräsmatteäng. 

Fig. 16. Gräs– och ängsytor uppsläppta i Kumla 2020. 
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I1 Västra Bangatan/Ljungmovägen <0,1 ha 

 Torrare gräsyta med relativt litet inslag av kvävegynnade arter. 

 Arter: Käringtand och fibblor. 

 Förslag: Gräsmatteäng. 

I2 Västra Bangatan 0,3 ha 

 Smal remsa längs med järnvägen. En del intressanta torrare och öppna ytor. 

 Arter: Käringtand, rödkämpar, prästkrage och fibblor. 

 Förslag: Slåtteräng eller gräsmatteäng. 

I3 Järsjögatan 0,6 ha 

 Smal remsa söder om vägen. Större delen klippt eller slaghackat vid inventeringen. Endast 

 mellersta delen uppsläppt. 

 Arter: Käringtand och svartkämpar. 

 Förslag: Gräsmatteäng. 

I4 Viagatan/Järsjögatan 0,3 ha 

 Endast norra delen uppsläppt, i övrigt klippt vid inventeringen.  Torrare gräsyta med 

 relativt litet inslag av kvävegynnade arter.  

 Förslag: Gräsmatteäng. 

I5 Ymergatan/Järsjögatan <0,1 ha 

 Torrare gräsyta med  relativt litet inslag av kvävegynnade arter.  

 Arter: Käringtand och fibblor. 

 Förslag: Gräsmatteäng. 

Fig. 17. Gräs– och ängsytor uppsläppta i Kumla 2020. 
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J1 Söder om kyrkogården 0,4 ha 

 Mestadels trivial gräsmiljö med maskrosor och andra kvävegynnande arter. 

 Förslag: Bruksgräsmatta eller gräsmatteäng. 

J2 Wallenstråles väg/St. Torgils väg <0,1 ha 

 Mestadels trivial gräsmiljö med maskrosor och andra kvävegynnande arter. 

 Förslag: Bruksgräsmatta eller gräsmatteäng. 

J3 Wallenstråles väg 0,1 ha 

 Fin torräng längs med cykelvägen, mera trivial gräsmiljö med maskrosor längs vägen. 

 Arter: Prästkrage, käringtand och ängssyra. 

 Förslag: Slåtteräng längs cykelvägen och gräsmatteäng längs vägen. 

J4 Kv. Wallenstråle 0,3 ha 

 Mestadels trivial gräsmiljö med maskrosor och andra kvävegynnande arter. 

 Förslag: Bruksgräsmatta eller gräsmatteäng. 

J5 Köpmangatan/Skogsbacken 0,5 ha 

 Intressant torrängsflora kring björkarna i östra delen. I övrigt mestadels trivial gräsmiljö 

 med maskrosor och andra kvävegynnande arter. 

 Arter: Mandelblomma, prästkrage och käringtand. 

 Förslag: Slåtteräng i östra och södra delen runt och kring björkarna. I övrigt 

 bruksgräsmatta eller slåtteräng. 

J6 Kumlaby 5,4 ha 

 Tämligen trivial gräsyta med enstaka inslag av torrängsflora, främst fläckvis i östra delen. 

 Förslag: Bruksgräsmatta nära boende, slåtteräng på vissa torra partier och i övrigt 

 gräsmatteäng. 

J7 Hägergatan <0,1 ha 

 Smal remsa på norra sidan med torrängskaraktär. 

 Arter: Rockentrav och fibblor. 

 Förslag: Slåtteräng. 

J8 Hägergatan/Willéngatan 0,2 ha 

 Mestadels trivial gräsmiljö med maskrosor och andra kvävegynnande arter. 

 Förslag: Bruksgräsmatta eller gräsmatteäng. 
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Fig. 20. Gyllengökbi Nomada goodeniana. Foto: Per Karlsson Linderum. 

Fig. 19. Gräs– och ängsytor uppsläppta i Kumla 2020. 



26 

K1 Utmarksgatan/Korstaallén 0,1 ha 

 Mestadels trivial gräsmiljö med maskrosor och andra kvävegynnande arter. 

 Förslag: Bruksgräsmatta. 

K2 Korstaallén 0,2 ha 

 Intressant yta med brynmiljöer och sandiga miljöer på f.d lekplats. 

 Arter: Gullviva, käringtand, prästkrage och ängssyra. 

 Förslag: Slåtteräng och ytterligare stödåtgärder såsom skrapning, insådd och bihotell. 

K3 Korstaallén 0,1 ha 

 Mestadels trivial gräsmiljö med maskrosor och andra kvävegynnande arter. 

 Förslag: Gräsmatteäng. 

K4 Korstagatan/Södra Kungsvägen två små ytor 0,1 ha 

 Mestadels trivial gräsmiljö med maskrosor och andra kvävegynnande arter. Inslag av 

 torrare partier med käringtand. 

 Förslag: Gräsmatteäng. 

Fig. 21. Gräs– och ängsytor uppsläppta i Kumla 2020. 
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3. Sannahed 

A. Servicehuset  0,6 ha 

 Intressant flora i västra delen av ytan, mera trivial i östra delen. Närheten till grundskola 

 gör att insatser kan användas i pedagogiskt syfte. En av de bästa ytorna funna 

 inventeringen. 

 Arter: Prästkrage, tjärblomster, fibblor, mandelblomma, ängssyra och daggkåpor. 

 Förslag: Slåtteräng. 

B. Hemvägen  0,5 ha 

 Klippt innan inventeringen. 

C. Kungsleden 0,6 ha 

 Klippt innan inventeringen. 

Fig. 22. Gräs– och ängsytor uppsläppta i Sannahed 2020. 
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4. Åbytorp 

A. Parken  0,2 ha 

 Intressant flora men med tanke på områdets nyttjande eventuellt olämplig yta. Å andra 

 sidan möjlighet till små pedagogiska insatser, till exempel liten insådd ängsyta eller 

 bihotell, som skulle  möjliggöra fortsatt nyttjande från allmänheten. 

 Arter: Prästkrage, daggkåpor, käringtand, liljekonvalj, fältarv, fibblor, gullviva och 

 förgätmigej. 

 Förslag: Bruksgräsmatta. 

Fig. 23. Gräs– och ängsytor uppsläppta i Kumla 2020. 
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BILAGA 2. Inventerad mark med föreslagen brukstyp. 

Fig. 24. Artrik vägren i Kumla. 
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BILAGA 3. Val av skötsel av kommunal gräsmatta i tätort/
stad. 

1a. Är gräsmattan viktig för rekreation, lek och idrott? Behåll skötsel som bruksgräsmatta. 

1b. Är gräsmattan inte så viktig för rekreation, lek eller idrott? Ändra skötsel av ekonomiska och ekologiska 
skäl......................................................................................................................... ................................................................... 2 

2a. Förekommer indikatorarter för värdefulla ängs– och gräsmarker?............................................................................3  

2b. Saknas indikatorarter för värdefulla ängs– och gräsmarker?......................................................................................4 

3 Sköt som slåtteräng med uppsamling tidigast i augusti. Undersök möjligheten till andra åtgärder i området för 
stöd till vilda pollinatörer. 

4a. Anses det motiverat att göra om gräsmattan till värdefull blomrik mark på grund av läge, storlek, eller viktig 
för pedagogisk verksamhet? ……………………………………………………………………............................................5  

4b. Anses det inte motiverat att göra om gräsmattan till slåtteräng. Valfri skötsel som bruksgräsmatta, 
gräsmatteäng, slåtteräng eller gör om till träd/buskmark.  

5. Utred vidare val av anläggning eller åtgärd. 

 

Fig. 25. F.d. lekpark och artrik gräsyta lämplig för slåtter och förstärkande åtgärder. 
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Grupp 1 – goda indikatorer  

Arun-arter Centaurium spp.  

Axveronika Veronika spicata.  

Backtimjan Thymus serphyllum.  

Blåsklöver Trifolium fragiferum.  

Blåsuga Ajuga pyramidalisk.  

Brudsporre Gymnadenia conopsea.  

Fältgentiana Gentianella campestris.  

Gullviva Primula veris.  

Kattfot Antennaria dioica.  

Klasefibbla Crepis praemorsa.  

Klockgentiana Gentiana pneumonathe.  

Låsbräken-arter Botrychium spp.  

Majviva Primula farinosa.  

Sandmaskrosor Taraxacum erytrosperma coll.  

Skallror Rhinanthus spp.  

Smörboll Trollius europaeus.  

Slåtterfibbla Hypochoeris maculata. 

Spåtistel Carlina vulgaris.    

Sumpgentiana Gentianella uliginosa.  

Vildlin Linum catharticum.  

Ängsvädd Succisa pratensis.  

Ögontröstar Euphrasia spp.  

Grupp 2 – sannolikt goda indikatorer  

Backnejlika Dianthus deltoidea  

Backsippa Anemone pulsatilla  

Blodnäva Geranium sanguineum  

Bockrot Pimpinella saxifraga  

Borsttåg Juncus squarrosus  

Brudbröd Filipendula vulgaris  

Brunkulla Gymnadena nigra  

Daggkåpor Alchemilla spp.  

Darrgräs Briza media  

Fjällgröe Poa alpina  

Fjällskära Saussurea alpina  

Fjälltimotej Phleum alpinum  

Fältvädd Scabiosa columbaria  

Granspira Pedicularis sylvatica  

Havssälting Triglochin maritimum  

Hirsstarr Carex panicea  

Jungfrulin Polygala vulgaris  

Knippfryle Luzula campestris  

Knägräs Danthonia decumbens  

Kovaller Melampyrum spp.  

Käringtand Lotus corniculatus  

Kärrspira Pedicularis palustris  

Kärrsälting Triglochin palustris  

Nattvioler Platanthera  

Ormrot Bistorta vivipara  

Ormtunga Ophioglossum vulgatum  

Prästkrage Chrysanthemun leucanthemum  

Slåtterblomma Parnassia palustris  

Slåttergubbe Arnica montana  

Solvända sp. Helianthemum spp.  

Sommarfibbla Leontodum hispidum  

Stagg Nardus stricta  

Svinrot Scorzonera humilis  

Tätört Pinguicula palustris  

Vityxne Pseudorchis albida  

Ängsfryle Luzula multiflora  

Ängshavre Helictotrichon pratense  

Ängsnycklar Orchis spp.  

Ängsskära Serratula tinctoria  

BILAGA 4. Indikatorarter för artrika ängs– och betesmarker. 


