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Biologisk mångfald 

 
Nässjö ligger i nordvästra Småland. Flera inventeringar under senare år har visat att det 

småskaliga jordbrukslandskapet i Småland har en mycket hög biologisk mångfald gällande 

insekter och speciellt pollinerande sådana som dagfjärilar, vilda bin, blomflugor och 

rovsteklar. Andra undersökningar har också visat att stadsmiljöer kan vara mycket artrika och 

att de ofta med enkla medel kan bli ännu artrikare.  

Vid en sökning på artportalen.se, med en mils avstånd från Nässjö har ungefär 20 biarter och 

60 dagfjärilar rapporterats de senaste 20 åren. Dock är bifaunan mycket bristfälligt känd, 

troligtvis är artantalet minst det femdubbla.  

 

 
Storsovarbi och makaonfjäril två pollinerande insekter som finns i trakten.  

 

Rödlistade arter 
 

En sökning på artportalen.se visade att åtta rödlistade pollinerande insekter påträffats inom en 

mils avstånd från Nässjö under 2000-talet. Några arter som ängsmetallvinge och mindre 

blåvinge förekommer redan i Nässjö och det finns goda chanser att betydligt fler av arterna 

kommer kololonisera Nässjö i framtiden om rätt förutsättningar skapas.  

 

Rödlistekategorierna 

RE- utdöd 

CR- kritiskt hotad 

EN- starkt hotad 

VU- sårbar 

NT- nära hotad 
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Mindre blåvinge finns i en population i staden speciellt vid vägkanter vid Norrboda.  

 

Rödlistade pollinerande insekter inom en mils radie från Nässjö 
Svenska, latin, rödlistekategori och antal fynd på artportalen under 2000-talet.  

 

Violettkantad guldvingeLycaena hippothoe(LINNAEUS, 1760)NT6 

En dagfjäril vars larver lever på ängssyra och fjärilen ses ofta på åkervädd, kråkvicker eller smörblommor.  

 

Mindre blåvingeCupido minimus(FUESSLY, 1775)NT19 

Vår minsta dagfjäril vars larver främst lever på getväppling.  

 

AlmsnabbvingeSatyrium w-album(KNOCH, 1782)NT2 

Dagfjäril vars larver lever på skogsalm, de fullbildade fjärilarna ses ofta på tistlar.  

 

SotnätfjärilMelitaea diamina(LANG, 1789)NT11 

En sällsynt dagfjäril vars larver lever på vänderot.  

 

ÄngsmetallvingeAdscita statices(LINNAEUS, 1758)NT13 

En dagflygande fjäril vars larver lever på ängssyra och de fullbildade 

besöker ofta åkervädd.  

 

Sexfläckig bastardsvärmareZygaena filipendulae(LINNAEUS, 1758)NT42 

En dagflygande fjäril vars larver lever på käringtand, de fullbildade besöker ofta åkervädd.  

 

Klubbsprötad bastardsvärmareZygaena minos(DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)NT3 

En dagflygande fjäril vars larver lever på bockrot, har ökat och spridit sig de senaste åren.  

 

Mindre bastardsvärmareZygaena viciae(DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)NT7 

En dagflygande fjäril vars larver lever på ärtväxter, särskilt kråkvicker. De fullbildade besöker ofta åkervädd.  
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Bin 

 
Trakten av Nässjö är mycket dåligt känd vad gäller bin och endast knappt 10 solitära biarter 

och knappt 10 arter humlor är rapporterade på artportalen från ett område inom en radie på 10 

km från staden. Troligen finns mer än det femdubbla.  

 
SobersandbiAndrena cineraria(LINNÉ, 1758)1 

VidesandbiAndrena clarkella(KIRBY, 1802)1 

TrädgårdssandbiAndrena haemorrhoa(FABRICIUS, 1781)1 

BlodrotssandbiAndrena tarsataNYLANDER, 18481 

SälgsandbiAndrena vagaPANZER, 17991 

JordsnylthumlaBombus bohemicusSEIDL, 18381 

HushumlaBombus hypnorum(LINNAEUS, 1758)4 

StenhumlaBombus lapidarius(LINNAEUS, 1758)7 

ÅkerhumlaBombus pascuorum(SCOPOLI, 1763)3 

ÄngshumlaBombus pratorum(LINNAEUS, 1761)3 

StensnylthumlaBombus rupestris(FABRICIUS, 1793)1 

ÄngssnylthumlaBombus sylvestris(LEPELETIER, 1832)1 

Mörk jordhumlaBombus terrestris(LINNAEUS, 1758)4 

MajgökbiNomada marshamella(KIRBY, 1802)1 

SkogsbandbiHalictus rubicundus(CHRIST, 1791)1 

StorsovarbiChelostoma rapunculi(LEPELETIER, 1841)1 

RödmurarbiOsmia bicornis(LINNAEUS, 1758)1 

 

 
Bifaunan i närheten i Nässjö är nästan helt okänd, men bland annat har sobersandbi rapporterats. 
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Dagfjärilar 
 

Inom en radie på 10 km från Nässjö har nästan 60 dagfärilsarter plus fyra bastardsvärmare och 

två dagsvärmare rapporterats under 2000- talet.  En stor del av dessa arter finns även inom 

staden med fynd av över 40 arter dagfjärilar. Flera av fjärilarna som blåvingar, gräsfjärilar, 

pärlemorfjärilar, smygare, visslare och guldvingar är helt beroende av blomrika gräsmarker 

under hela deras liv. Några rödlistade fjärilar som mindre blåvinge, ängsmetallvinge, 

sexfläckig bastardsvärmare och sotnätfjäril finns i staden eller i dess omedelbara närhet.  

 
HumledagsvärmareHemaris fuciformis(LINNAEUS, 1758)1 

Större dagsvärmareMacroglossum stellatarum(LINNAEUS, 1758)6 

ÄngssmygareOchlodes sylvanus(ESPER, 1778)47 

Mindre tåtelsmygareThymelicus lineola(OCHSENHEIMER, 1808)40 

SkogsvisslareErynnis tages(LINNAEUS, 1758)14 

SmultronvisslarePyrgus malvae(LINNAEUS, 1758)8 

Violettkantad guldvingeLycaena hippothoe(LINNAEUS, 1760)NT6 

Mindre guldvingeLycaena phlaeas(LINNAEUS, 1760)40 

Vitfläckig guldvingeLycaena virgaureae(LINNAEUS, 1758)49 

Violett blåvingeAgriades optilete(KNOCH, 1781)3 

MidsommarblåvingeAricia artaxerxes(FABRICIUS, 1793)2 

TosteblåvingeCelastrina argiolus(LINNAEUS, 1758)13 

Mindre blåvingeCupido minimus(FUESSLY, 1775)NT19 

ÄngsblåvingeCyaniris semiargus(ROTTEMBURG, 1775)8 

KlöverblåvingeGlaucopsyche alexis(PODA, 1761)1 

LjungblåvingePlebejus argus(LINNAEUS, 1758)4 

HedblåvingePlebejus idas(LINNAEUS, 1761)6 

SilverblåvingePolyommatus amandus(SCHNEIDER, 1792)23 

PuktörneblåvingePolyommatus icarus(ROTTEMBURG, 1775)25 

GrönsnabbvingeCallophrys rubi(LINNAEUS, 1758)33 

AlmsnabbvingeSatyrium w-album(KNOCH, 1782)NT2 

SälgskimmerfjärilApatura iris(LINNAEUS, 1758)20 

Silverstreckad pärlemorfjärilArgynnis paphia(LINNAEUS, 1758)65 

MyrpärlemorfjärilBoloria aquilonaris(STICHEL, 1908)1 

Svartringlad pärlemorfjärilBoloria eunomia(ESPER, 1800)1 

Prydlig pärlemorfjärilBoloria euphrosyne(LINNAEUS, 1758)6 

Brunfläckig pärlemorfjärilBoloria selene(DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)18 

ÄlggräspärlemorfjärilBrenthis ino(ROTTEMBURG, 1775)18 

SkogspärlemorfjärilFabriciana adippe(DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)25 

Storfläckig pärlemorfjärilIssoria lathonia(LINNAEUS, 1758)3 

ÄngspärlemorfjärilSpeyeria aglaja(LINNAEUS, 1758)28 

AspfjärilLimenitis populi(LINNAEUS, 1758)4 

PåfågelögaAglais io(LINNAEUS, 1758)95 

NässelfjärilAglais urticae(LINNAEUS, 1758)120 

KartfjärilAraschnia levana(LINNAEUS, 1758)19 

SorgmantelNymphalis antiopa(LINNAEUS, 1758)57 

KörsbärsfuksNymphalis polychloros(LINNAEUS, 1758)2 

VinbärsfuksPolygonia c-album(LINNAEUS, 1758)66 

AmiralVanessa atalanta(LINNAEUS, 1758)92 

TistelfjärilVanessa cardui(LINNAEUS, 1758)53 

SkogsnätfjärilMelitaea athalia(ROTTEMBURG, 1775)26 

SotnätfjärilMelitaea diamina(LANG, 1789)NT11 

PärlgräsfjärilCoenonympha arcania(LINNAEUS, 1760)31 

KamgräsfjärilCoenonympha pamphilus(LINNAEUS, 1758)29 

VitgräsfjärilLasiommata maera(LINNAEUS, 1758)10 

SvingelgräsfjärilLasiommata megera(LINNAEUS, 1767)1 

BerggräsfjärilLasiommata petropolitana(FABRICIUS, 1787)1 

KvickgräsfjärilPararge aegeria(LINNAEUS, 1758)15 

SkogsgräsfjärilErebia ligea(LINNAEUS, 1758)34 
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LuktgräsfjärilAphantopus hyperantus(LINNAEUS, 1758)60 

MakaonfjärilPapilio machaonLINNAEUS, 175823 

Svavelgul höfjärilColias palaeno(LINNAEUS, 1760)16 

CitronfjärilGonepteryx rhamni(LINNAEUS, 1758)120 

ÄngsvitvingeLeptidea juvernicaWILLIAMS, 19464 

SkogsvitvingeLeptidea sinapis(LINNAEUS, 1758)6 

HagtornsfjärilAporia crataegi(LINNAEUS, 1758)2 

KålfjärilPieris brassicae(LINNAEUS, 1758)60 

RapsfjärilPieris napi(LINNAEUS, 1758)85 

RovfjärilPieris rapae(LINNAEUS, 1758)9 

AurorafjärilAnthocharis cardamines(LINNAEUS, 1758)56 

ÄngsmetallvingeAdscita statices(LINNAEUS, 1758)NT13 

Sexfläckig bastardsvärmareZygaena filipendulae(LINNAEUS, 1758)NT42 

Klubbsprötad bastardsvärmareZygaena minos(DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)NT3 

Mindre bastardsvärmareZygaena viciae(DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)NT7 

 

  

  
Fyra dagflygande fjäril som förekommer i trakten av Nässjö och som lever hela sitt liv på blomrika 

gräsmarker, ängsmetallvinge, violettkantad guldvinge, mindre bastardsvärmare och pärlgräsfjäril.  
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Viktiga värdväxter 

 
Några växter är extra viktiga för den biologiska mångfalden i Nässjö´s gräsmattor.  

 

Åkervädd 

Åkervädden är en mycket viktig nektarväxt för dagflygande fjärilar, utgör värdart för bland 

annat vissa bin och flera arter småfjärilar, skalbaggar och skinnbaggar.  

 

Fibblor 

Fibblor är mycket viktiga främst som värdarter för sällsynta och rödlistade bin om dessa finns 

i Nässjö är dock okänt.  

 

Käringtand 

Käringtanden är en mycket viktig värdart för både många bin. Dessutom värdart för fjärilar 

som puktörneblåvinge och den rödlistade sexfläckiga bastardsvärmaren.  

 

Getväppling 

Getväpplingen är värdart för bland annat den rödlistade mindre blåvingen.  

 

Syror  

Ängssyra och bergsyra är värdväxter för guldvingar och den rödlistade ängsmetallvingen. 

 

Röllika 

Röllikan är en av de vanligaste örterna i gräsmattorna. Det är också den örten i landet som är 

viktigast som värdart för olika insekter speciellt olika småfjärilar och skinnbaggar. Om 

gräsmattorna släpps upp får insekterna knutna till röllikan möjlighet att fullfölja hela sin 

livscykel.  

 

Kråkvicker 

En viktig värdväxt för bland annat den rödlistade mindre bastardsvärmaren som påträffats i 

staden, dessutom bra nektarväxt för fjärilar och viktig för olika bin.   

 
Liten blåklocka 

Flera biarter samlar bara pollen från blåklockor, exempelvis storsovarbiet. Dessutom värdart 

för bland annat skalbaggar och skinnbaggar.  

 

Klöver 

De olika klöverarterna utgör en bra och viktig nektar och pollenkälla för dagfjärilar och bin, 

speciellt humlor. De är också viktiga värdväxter för olika skalbaggar med mera.  

 

Prästkrage 

Prästkragen utgör en viktig nektar och pollenkälla för exempelvis bin och olika dagfjärilar. Är 

också värdart för flera småfjärilar och skalbaggar.  

 

Maskros 

Maskrosor är en mycket viktig nektar och pollenresurs för bin och blomflugor på senvåren. 

Många av blomflugorna har bladlusätande larver.  
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Nässlor, tistlar och kirskål 

Trots att dessa arter oftast betraktas som besvärliga ogräs är de viktiga för insekter. Kirskål är 

en mycket bra blomma för olika mindre bin, flugor och skalbaggar. Tistlar är bra nektarväxter 

för insekter med långa snablar som dagfjärilar och humlor. Speciellt under torra somrar kan 

tistlar vara en extra viktiga då de har djupa rötter och kan producera nektar även under torka. 

Nässlor är mycket viktiga värdväxter för framförallt olika skinnbaggar och dagfjärilar som 

nässelfjäril och påfågelöga.  

 

 

Nässelfjäril och nässelfjärilslarver på brännässla.  

 

 

Kärlväxter 

 
Rödlistade kärlväxter rapporterade från Nässjö stad under 2000 talet på artportalen. Några 

arter är troligen utgångna då fynd saknas under senare år.  
BrinklostaBromus commutatusSCHRAD.EN12 

Vanlig backsippaPulsatilla vulgaris subsp. vulgarisVU1 

GrådådraAlyssum alyssoides(L.) L.NT19 

Vanlig åkerrättikaRaphanus raphanistrum subsp. raphanistrumVU1 

AskFraxinus excelsiorL.EN3 

KalvnosMisopates orontium(L.) RAF.NT1 

HjärtstillaLeonurus cardiacaL.VU1 

SlåttergubbeArnica montanaL.VU1 

HabofibblaHieracium haboënse(JOHANSS. & SAM.) JOHANSS. & SAM.EN3 

LångfibblaHieracium tenebricosum(DAHLST. EX STENSTR.) DAHLST.NT1 

SmyckefibblaHieracium ornatum(DAHLST.) DAHLST.NT1 

HuskvarnafibblaHieracium pubicuspisJOHANSS.NT1 

SvinrotScorzonera humilisL.NT1
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Ängssvampar 

 
Det är sedan tidigare känt att gräsmarker i stadsmiljöer kan vara rika på ängssvampar. Under 

inventeringen av gräsmattor 2021 hittades fyra rödlistade arter rökfingersvamp NT, 

lädervaxskivling NT, luktvaxskivling NT och ögonvaxskivling NT. Att det fanns 

ängssvampar i Nässjö var inte känt tidigare.  
 
 

 
Den rödlistade rökfingersvampen.  
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Förslag på skötselregim/mål för stadsnära gräsmarker 

 
Sex olika skötselalternativ för olika gräsmarker i stadsmiljöer har tagits fram, med 

exempelbilder på hur marken kan ses ut.  

 
Gräsmatteäng vår- försommar 

Gräsmark som bara klipps på hösten från slutet av augusti och framåt. Typiskt för dessa 

områden är svag tillväxt av gräs och örter vilket är typiskt för både något skuggiga 

trädbevuxna parker och torra magra områden. Typiskt är att de oftast har en tydlig maximal 

blomning under vår-försommar. Möjligt att klippa stigar, anordna sittplatser och plantera 

vårblommande lökväxter för att öka blomrikedomen. Oftast bildas så lite förna att den inte 

behöver samlas upp utan den mals ner med klippningarna på hösten. En mycket tidssparande 

skötselregim.  

 

 
 

Gräsmatteäng - högsommarvariant 

Gräsmark som klipps under vår och höst, alltså ett klippuppehåll under ungefär 4 månader 

från mitten-slutet av maj- mitten-slutet av augusti. Oftast något mer frodig än vår-

försommarvarianten och inte någon typisk vårblomning. Örterna är främst sådana som 

blommar på sommaren. Om det blir högar kvar av gräsförna på hösten tas de lämpligen bort, 

exempelvis med räfsa och släp. Stigar och sittplatser kan klippas. Även detta är en mycket 

tidssparande metod som gynnar pollinerande insekter under sommarmånaderna. De flesta 

ängslevande insekter hinner då även med sin livscykel.  
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Slåtteräng 

En gräsmark som slåttras antingen med lie, slåtterbalk eller trimmer under sensommar/höst. 

Slåtter från mitten av augusti så att de flesta blommor hunnit blomma färdigt. Gräset tas bort 

från ängen, men det är sannolikt inte så viktigt med torkning och höhantering då de flesta 

växter redan hunnit fröa av sig till slåttertidpunkten. Typiska marker för denna skötsel är 

sådana med mycket rik blomning och värdefull fauna och flora eller sådana som ligger så till 

att det vore värdefullt med en utveckling åt en mer örtrik och blommande flora. Typiskt också 

för de marker där åtgärder vidtagits för att få in en ängsflora exempelvis genom 

sådd/pantering. Skötseln även möjlig på stora områden som effektivt kan skötas med 

exempelvis traktor och slåtterbalk. Skötselkostnaden beror mycket på effektiviteten men är 

sannolikt liknande som för bruksgräsmatta (gräsklippning 15-20 ggr/år). Arbetskraft till 

slåttern kan fås genom att klippa gräsmattorna mer sällan på hösten då gräset växer 

långsammare. Det går också att lägga ut skötseln på entrepenad. Ofta möjligt att klippa med 

gräsklippare på hösten efter slåttern som "efterbete".  

 

 
 

Ängsfruktodling 

Liknande skötsel som slåtterängen, men tidigare slåtter (från slutet av juli-augusti) (främst så 

att fallande äpplen och dylikt inte faller i det höga gräset). Fruktträd och bärbuskar planteras 

och stigar klipps och sittplatser anläggs. Ängsfruktodlingar anläggs främst där man vill att 

ytan ska utnyttjas mer av exempelvis boende i närheten. Det kan även locka ut barn i parken 

då det finns frukt och goda bär på plats. Även möjligt att plantera vårblommande lökväxter  

för att förhöja nektar och pollentillgången ytterligare. Skötselkostnad ungefär som för 

slåtterängen.  
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Fjärils-BB/Urban högörtäng 

Gräsmark som är näringsrik och med mest kvävegynnade växter som exempelvis brännässlor, 

tistlar, baldersbrå och kirskål. Alltså sådana som vi oftast betraktar som besvärliga ogräs. 

Dock är även dessa viktiga för den biologiska mångfalden både som värdväxter för larver 

eller nektar- och pollenkälla. Områden som passar som Fjärils-BB ligger oftast så till att inte 

allmänheten störs. Skötseln för Fjärils-BB är klippning/slaghackning/slåtter av marken på 

hösten från september och gräset får ligga kvar på marken. Den sena slåttertidpunkten gör att 

insekter hinner med sin utveckling på växterna och skötseln är tillräckligt intensiv så att 

vedväxter inte lyckas etablera sig. En mycket tidssparande skötselregim som kan ge blomrika 

marker med ett rikt insektsliv. Viktigt att se upp med invasiva arter som blomsterlupin så inte 

de tar över. Om det är så mycket lupiner att det inte anses värt att ta bort dem kan området 

slaghackas ytterligare en gång i första halvan av juni innan lupinerna hinner fröa av sig.  

 

 
 
Grus- eller sandängar 

Områden som oftast är nyanlagda och där ingen matjord har lagts på. På några år bildas ofta 

blomrika varma marker med mycket boplatser för solitära gaddsteklar. En miljö som är 

mycket viktig för pollinerande insekter och som blivit sällsynt i dagens landskap. 

Ängsfröer/plantor av exempelvis käringtand, prästkrage eller monke kan sås för att det ska bli 

ännu blomrikare. Skötseln är upptagande av vedväxter och bekämpning av invasiva arter. När 

växttäcket slutit sig är det bra med slåtter med uppsamling på hösten eller vårbränning. Delar 

kan också skrapas med grävmaskin (exempelvis vart 5:e år) för att det hela tiden ska finnas 

sandig/grusig mark.  
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Inventeringsmetodik 

 
Gräsmarkena besöktes med ett besök ett under oktober 2021. Olika faktorer inventerades se 

nedan.  

 
Datum:  Datum för besök. 

   

Beskrivning   Kortfattad beskrivning av området, trädskikt, flora etc.  

   

Skötsel idag  Hur sköts området idag? 

  Bruksgräs, Äng, Långgräs, Ohävd 

   

Frodighet  0=< 15 cm/år, 1= 15-30 cm, 2=30-50 cm, 3=>50 cm 

0-3  (uppskattad vegetationshöjd på hösten om ej klippt)  

   

Floravärde  0= enstaka örter ofta kvävegynnade som vitköver med mera 

0-3  
1= Förekomst av hävdgynnade arter, 2= rik förekomst av hävdgynnade 
arter. 

  3= mycket höga floravärden, ovanliga hävdgynnade arter. 

   

Problemarter  Exempelvis invasiva arter som blomsterlupin och kanadensiskt gullris 

  0=inga invasiva arter, 1=enstaka invasiva. 2=rikligt, 3=invansiva dominerar. 

   

Trädvärde  0= träd saknas, 1= endast unga träd, 2= enstaka äldre träd,  

0-3  3= flera äldre värdefulla träd.  

   

Buskvärde 0-3  0= buskar saknas, 1= enstaka buskar, 2=värdefulla buskmiljöer,  

  3= mycket värdefulla  

   

Ängssvampar  0= ängssvampar saknas, 1= endast vanligaste ängssvamparna,  

0-3  2=minst tre arter ängssvampar, 3= förekomst av rödlistade ängssvampar 

   

Insekter 0-3  3 är högsta värdet.  

   
Pedagogiskt värde 0-
3  Nära skola, förskola, välbesökt park etcetera. 3 är högsta värdet.  

   

Rekreation värde 0-3  Användning av mark för rekreation, lek etcetera. 3 är högsta värdet.  

   

Visuellt värde 0-3  Mycket folk som rör sig, intryck av staden med mera. 3 är högsta värdet.  

   

Maskin  Möjlig att använda maskin, plan mark, stenar etcetera?  

  Hur plan marken är 0-3. 0=plan, 1= små hinder, 2= stenigt/lutande,  

  3= maskinskötsel uteslutet.  

   

Mål  Framtida mål med gräsytan! 

  Bruksgräsmatta, Gräsmatteäng, Slåtteräng,  

  Fjärils-BB, Grus-sandäng, Ängs fruktodling 

   

Åtgärder/skötsel   

   

Kommentar   
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Gräsmarker i Nässjö  

 
Totalt inventerades 16 områden.  De värdefullaste och mest högprioriterade områdena är 1 

Skogsvallsrondellen, 3 Brinell (utvidgat område), 5 Norrbodarondellen och 6 

Sörängsrondellen. Men de flesta inventerade gräsmarkerna kan släppas upp och skötas med 

alternativa skötselmetoder än regelbunden gräsklippning. Inte mycket invasiva arter som 

lupiner eller kanadensiskt gullris hittades i de inventerade områdena.  

 

Det finns helt klar mer gräsmarken i Nässjö som kan skötas med en alterativ skötsel. En enkel 

åtgärd för att öka blomrikedomen och gynna pollinerarna är att klippa mindre ofta på de flesta 

gräsmattor från mitten av maj till mitten av augusti. Då blir inte heller gräsmattan lika känslig 

för torka och kan ta ett skyfall bättre.  

 

Vid insådd eller plantering av växer rekomenderas frön/plantmaterial från företaget Pratensis 

AB, som är det enda som tillhandahåller garanterat inhemska fröer. Annars kan fröer samlas 

lokalt manuellt, eller också kan hö från någon blomrik gräsmark utan problemarter torkas på 

den gräsmark man vill ska bli mer blomrik.  

 

Skötsel idag 

 
Idag sköts de inventerade områdena antingen med gräsklippning ungefär 20 ggr per år 

(bruksgräsmatta) eller med någon typ av slåtter utan uppsamling några gånger per år 

(långgräs). 
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Ytornas placering inom tätort. 
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1 Skogsvallsrondellen 

 

 
 

Datum 2021-10-13 

 

Beskrivning 
Öppen yta torr gräsmark kantad av lönnar. Plant med värdefull och blomrik flora samt 

förekommst av rödllistade ängssvampar som rökfingersvamp NT, lädervaxskivling NT och 

lutvaxskivling NT.  

 

Kärlväxter 
Ganska rikligt med gråfibbla, åkervädd och tjärblomster. Även rödklöver, röllika, 

svartkämpar, rotfibbla, bergsyra, femfingerört, prästkrage, käringtand, sommarfibbla NT, äkta 

johannesört, mandelblomma, åkerviol, daggkåpa, maskros, skogsklöver, harklöver, 

teveronika, tusensköna och stormåra förekommer.  

 
Ängssvampar 
Vit vaxskivling, ängsfingersvamp (rikligt), toppvaxskivling, lutvaxskivling NT, spröd 

vaxskivling, ängsvaxskivling, rökfingersvamp NT och lädervaxskivling NT.  

 
Skötsel idag: Bruksgräs 

Frodighet : 1 

Floravärde:3 

Problemarter:0 

Trädvärde:2 (kantad av lönnar och enstaka rönnar) 

Buskvärde:0 
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Ängssvampar:3 

Insekter:2 

Pedagogiskt värde:2 (Nära skola men också trafikerade vägar) 

Rekreationsvärde:0 

Visuellt värde:2 

Maskin:0 

Mål: Slåtteräng 

 

Åtgärder: Slåtter en gång per år i augusti med uppsamling. Kan sannolikt göras rationellt 

med mindre traktor med slåtterbalk. Klipp som vanligt med gräsklippare någon eller några  

gånger senare på hösten.  

 

Kommentar: Högprioriterat område mycket blomrikt och utan problemarter, det går att 

klippa som vanligt i kanterna. Möjligt med bord i kanten av cykelvägen.  

 

 
Rik förekomst av ängssvampar här spröd vaxskivling.  
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Stor öppen yta kantad av främst lönn.  

 

 
Rikligt med gråfibbla.   
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Mot nordöst.  
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2  Kullen söder om Tellus (delar av markerade ytor) 

 

 
Datum 2021-10-14 

 

Beskrivning 
Näringsrik gräsmark med glest stående björkar.  

 

Kärlväxter 
Kirskål, hundkex, groblad, maskros, vanlig smörblomma, teveronika, björnloka, ängssyra, 

skogsklöver, vitklöver, daggkåpa, röllika och gråfibbla.  

 
Ängssvampar 
Spröd vaxskivling.  

 
Skötsel idag: Långgräs? 

Frodighet : 3 

Floravärde:1 

Problemarter:0  

Trädvärde:2 (björkar, rönn och ek) 

Buskvärde:0 

Ängssvampar:1 

Insekter:1 

Pedagogiskt värde:2 

Rekreationsvärde:1 

Visuellt värde:1 
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Maskin:1 

Mål:  

 

Åtgärder: Möjligt med klippuppehåll under juni och juli, slaghacka utan uppsamling i 

augusti och klipp som vanlig på hösten.  

 

Kommentar:  

Lågprioriterat område men positivt om marken tillåts blomma under sommaren.  

 

 

 
Näringsrik gräsmark med glest stående björkar.  
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Glest med björkar.  

 

 
Frodig gräsmark.  
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3 Brinell (Delar av markerat område) 

 

 
 
Datum 2021-10-14 

 

Beskrivning 
Gräsområden söder om Brinellskolan.  Förutom markerat område även intressanta miljöer på 

gräsmarkerna söder om och norr om.  

 

Kärlväxter 
Vitklöver, maskros, rotfibbla, röllika, gråfibbla, teveronika, svartkämpar, ärenpris, rödklöver 

och gökärt.  

 
Ängssvampar 
Spröd vaxskivling, vit vaxskivling och ögonvaxskivling NT.  

 
Skötsel idag: Bruksgräs.  

Frodighet : 1 

Floravärde:2 

Problemarter:0 

Trädvärde:3 (Ask, björk, tall, tysklönn och skogslönn, flera äldre tallar) 

Buskvärde:0 

Ängssvampar:2 

Insekter:1 

Spridning: 

Pedagogiskt värde:3 

Rekreationsvärde:1 kan bli 3 med åtgärder.  

Visuellt värde:2 

Maskin:0 

Mål: Slåtteräng. 

Åtgärder: Allt går att släppa upp direkt, slåtter med uppsamling en gång per år. Samt vanlig 

gräsklippning på hösten.  

Kommentar: Intressant område med stor potential, möjligt att göra ett "Biparadis". Till att 

börja med slåttra en gång per år med uppsamling, mycket går att slå med traktor. Närmast träd 
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slås med slåtterbalk/grästrimmer. Åtgärder för att skapa biparadis behöver troligen ett eget 

projekt (möjligt LONA-projekt), men åtgärder som kan ingå är ta bort grässvål och så in 

ängsfröer, lägga upp sandbäddar, skyltar, informationsmaterial, stigar, sittplatser med mera.  

 

 
Trädbevuxen gräsmark.  

 

 
Öppen mark söder om markerat område som kan ingå i ett framtida Biparadis.  
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Gräsmarker norr om markerat område.  

 

 
Del med mycket tall.  
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4. Norråsagatan 

 

 
 
Datum 2021-10-13 

 

Beskrivning 
Litet område med äldre tallar, mest gräs inte så örtrikt.   

 

Kärlväxter 
Gråfibbla, röllika, rödklöver, svartkämpar, rotfibbla, maskros, daggkåpa, vitklöver, ärenpris 

och teveronika.  

 
Svampar 
Smörsopp, rabarbersvamp, vit vaxskivling, ängsfingersvamp och spröd vaxskivling. .  

 
Skötsel idag: Bruksgräs. 

Frodighet : 0-1 

Floravärde:2 

Problemarter:0 

Trädvärde:2 (11 äldre tallar och tre björkar) 

Buskvärde:0 

Ängssvampar:2 

Insekter:1 

Pedagogiskt värde:1 

Rekreationsvärde:1 

Visuellt värde:1 

Maskin:0 
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Mål: Gräsmatteäng vår- försommar. 

 

Åtgärder: Klippuppehåll fram till slutet av augusti.  

 

Kommentar: Den svaga tillväxten av gräs och örter i området gör att det är möjligt att sköta 

området med gräsklippning och göra ett längre klippuppehåll under vår och sommar.  

 

 
Klippt gräsmatta med stående äldre tallar.  
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5 Norrbodarondellen 

 

 
 
Datum 2021-10-14 

 

Beskrivning 
Yta vid rondell. Gräsytan invid vägen mot Jönköping fram till busskuren mer örtrikt med 

bland annat mycket gråfibbla, femfingerört, prästkrage och rödklöver. Längs västra vägkanten 

norr om rondellen mot banverket finns en stor population av den rödlistade mindre blåvingen 

rapporterad liksom pärlgräsfjäril, ängsvitvinge, vitgräsfjäril och svingelgräsfjäril vilket tyder 

på ett rikt insektsliv i området. Norr om rondellen finns även fynd av de rödlistade 

ängsväxterna slåttergubbe och svinrot.    

 

Kärlväxter 
Röllika, gråfibbla, tusensköna, maskros, svartkämpar, skogsklöver, rotfibbla, kirskål (nära 

träd), revsmörblomma, prästkrage, rödklöver, femfingerört, teveronika, brunört och 

höstfibbla.  
 
Ängssvampar 
Vit vaxskivling.  
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Skötsel idag: Bruksgräs,  

Frodighet : 2 

Floravärde:2 

Problemarter:0 

Trädvärde:2  oxel  

Buskvärde:0 

Ängssvampar:1 

Insekter:1 

Pedagogiskt värde:0 

Rekreationsvärde:0 

Visuellt värde:2 

Maskin:0 

Mål: Slåtteräng.   

Åtgärder: Slåtter en gång per år med uppsamling i augusti, möjligt att köra med traktor. 

Klipp gärna med gräsklippare på hösten.  

Kommentar: Gräsmarker vid Norrbodarondellen är mycket värdefull med sällsynta både 

insekter och kärlväxter. Mycket positivt om stora delar av dessa marker (även vägkanter m.m. 

norr om markerat område ) sköts genom slåtter eller åtminstone klippuppehåll under 

sommarmånaderna.  

 

 

 
Öppen gräsyta vid Norrbodarondellen.  
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6 Sörängsrondellen 

 

 
 
Datum 2021-10-14 

 

Beskrivning 
Mycket blomrikt med mycket örter och trädrader med lindar och lönnar mot vägarna. 

Värdefull förekomst av ängssvampar.  

 

Kärlväxter 
Gråfibbla, rotfibbla, röllika, vitklöver, svartkämpar, hönsarv, skogsklöver, teveronika, 

rödklöver, brudborste, stormåra, daggkåpa, brunört, prästkrage, renfana och maskros.  

 
Ängssvampar 
Lädervaxskivling NT, ängsfingersvamp, vit vaxskivling och spröd vaxskivling.  

 
Skötsel idag: Bruksgräs.  

Frodighet : 1 

Floravärde:2 

Problemarter:0 

Trädvärde:1 (lönnar i väster och lindar i öster) 

Buskvärde:0 

Ängssvampar:3 

Insekter:1 

Pedagogiskt värde:0 
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Rekreationsvärde:0 

Visuellt värde:2 

Maskin:0 

Mål: Slåtteräng.  

Åtgärder: Slåtter en gång per år med uppsamling i augusti. Går bra med slåtter med mindre 

traktor.  Gärna gräsklippning någon/några gånger på hösten.  

Kommentar: Hög prioritet.  
 

 

 
Öppna plana gräsytor kantade av lövträd.  
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Mycket örtrikt med bl.a. olika fibblor.  
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7. Hembygdsparken (delar av markerat område) 

 

 
 
Datum 2021-10-13 

 

Beskrivning 
Varierande park, till stor del trädbevuxen men mer öppna områden förekommer. Trädbevuxna 

sluttningar i söder har en hävdgynnad flora med bland annat gökärt och gråfibbla. Öppna 

områden vid exempelvis vattentornet har en mer kvävegynnad flora.  

 

Kärlväxter 
Tusensköna, vitklöver, maskros, daggkåpa, röllika, smörblomma, höstfibbla, revsmörblomma, 

gråfibbla, brunört, teveronika, groblad, gökärt, ängs/skogsviol, åkervädd, stormåra, ärenpris, 

gullris och rödfibbla.  
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Ängssvampar 
Vit vaxskivling, ängsvaxskivling, småvaxskivling, spröd vaxskivling, toppvaxskivling och 

papegojvaxskivling.  

 

Fåglar 
Mindre hackspett och nötväcka.  

 
Skötsel idag: Bruksgräs.  

Frodighet : 1 

Floravärde:2 

Problemarter:0 

Trädvärde:2 (Bl.a. oxel, björk, asp, sälg, ek, rönn, körsbär, lönn, tall och gran.) 

Buskvärde:2 (hassel) 

Ängssvampar:2 

Insekter:1 

Pedagogiskt värde:3 

Rekreationsvärde:3 

Visuellt värde:3 

Maskin:1-2 

Mål: Delvis slåtteräng.  

Åtgärder: Slåtter med manuell slåtterbalk och uppsamling i augusti i de trädbevuxna 

sluttningarna i söder. Möjligt att ta bort grässvålen på delar av de öppna gräsmarkena runt 

vattentornet och så in inhemska ängsväxter och införa slåtter med uppsamling även där. Går 

också att sköta dessa öppna ytor direkt med slåtter.   

Kommentar:  

 
Öppna områden där grässvålen delvis kan tas bort och insådd av ängsväxter göras. Kan också skötas med 

slåtter direkt.  
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Slänter i söder med hävdgynnad flora, slåtter en gång per år med slåtterbalk och uppsamling.  
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8 "Ingsbergs Alle” 

 

 
 
Datum 2021-10-15 

 

Beskrivning 
Mindre gräsyta vid allé.  

 

Kärlväxter 
Rotfibbla, röllika, vitklöver, maskros, brunört, gråfibbla, tusensköna, femfingerört, 

svartkämpar, teveronika, skogsklöver, groblad, kirskål (i klant mot P-plats).  
 
Ängssvampar 
Vit vaxskivling.  
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Skötsel idag: Bruksgräs 

Frodighet : 2 

Floravärde:2 

Problemarter:0 

Trädvärde:2 (skogslönnar) 

Buskvärde:0 

Ängssvampar:1 

Insekter:1 

Pedagogiskt värde:0 

Rekreationsvärde:0 

Visuellt värde:1 

Maskin:1 

Mål: Slåtteräng eller Gräsmatteäng - högsommarvariant 

Åtgärder:  

Går att släppa upp men inte högrioriterat, ganska litet område. 

Kommentar:  

 

 
Mindre gräsyta med några lönnar.  
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Mer öppen del av området.  
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9 Kvarntorpsrondellen 

 

 
 
Datum  2021-10-15 

 

Beskrivning 
Öppen stor rondell.  

 

Kärlväxter 
Röllika, vitklöver, daggkåpa, mandelblomma, femfingerört, svartkämpar, rödklöver, 

gråfibbla, prästkragar, renfana, hönsarv, skogsklöver, vägtistel, tusensköna, brunört, rotfibbla 

och bergsyra.  

 
Ängssvampar 
Vit vaxskivling.  

 
Skötsel idag: Bruksgräs.  

Frodighet : 1 
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Floravärde:2 

Problemarter:0 

Trädvärde:0 

Buskvärde:0 

Ängssvampar:1 

Insekter:0 

Pedagogiskt värde:0 

Rekreationsvärde:0 

Visuellt värde:2 

Maskin:0 

Mål: Slåtteräng 

Åtgärder: Går att släppa upp med en gång, slåtter en gång per år med uppsamling, samt 

vanlig gräsklippning någon gång på hösten. Men för att få mer blomrik kan man ta bort 

grässvålen på hela området eller fläckvis och så in inhemska ängsfröer.  

Kommentar:  

 

 
Öppen stor rondell.  
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Rikligt med röllika,  
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10 Runnerydsjön, Sjöbylundsgatan (delar av markerat område) 

 

 
 
Datum 2021-10-13 

 

Beskrivning 
Öppen gräsyta, fläckvis med hävdgynnad flora, annars mer trivial gräsmatteflora.  

 

Kärlväxter 
Vanlig smörblomma, daggkåpa, röllika, tusensköna, maskros, svartkämpar, teveronika, 

vitklöver, gråfibbla, höstfibbla, åkervädd, brunört och stormåra,  

 
Ängssvampar 
Vit vaxskivling, spröd vaxskivling och ängsfingersvamp. 
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Skötsel idag: Bruksgräs.   

Frodighet : 2 

Floravärde:2 

Problemarter:0 

Trädvärde:0  

Buskvärde:0 

Ängssvampar:2 

Insekter:1 

Pedagogiskt värde:2 (Nära bostadsområde och cykelbana, många rör sig i området och 

ganska nära skola).  

Rekreationsvärde:1 

Visuellt värde:2 

Maskin:0 

Mål: Slåtteräng/Ängsfruktodling 

 

Åtgärder: Slåtter i augusti med uppsamling. Möjligt att förbättra floran genom fläckvis 

borttagning av grässvål och insådd av inhemska ängsväxter. Möjligt att plantera äppelträd i 

sydöstra kanten. Utöka gärna den inritade ytan att gälla hela vägen till cykelvägen i norr, men 

kan vara bra att klippa en yta i nordvästra delen som lekyta. Slåtter med liten traktor möjlig. 

Klipp med gräsklippare längs kanter runt ängen och vid bänkarna, då kommer det bildas en 

stig runt ängen.   

 

Kommentar:  Utöka gärna ytan, de öppna gräsytorna används nog inte så mycket idag.  

 

 
Öppen bruksgräsmatta.   
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Fläckvis örtrikt med bland annat gråfibbla.  
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11. Bodafors Ljungatan 

 

 
 
Datum 2021-10-15 

 

Beskrivning  
Liten trädbevuxen gräsyta.  

 

Kärlväxter 
Maskros, röllika, vitklöver, brunört och tusensköna.  
 

Skötsel idag: Bruksgräs.  

Frodighet : 1 

Floravärde:1 

Problemarter:0 

Trädvärde:2 (Tysklönn och oxel) 
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Buskvärde:0 

Ängssvampar:0 

Insekter:0 

Pedagogiskt värde:1 

Rekreationsvärde:1 

Visuellt värde:1 

Maskin:0 

Mål: Gräsmatteäng vår- försommar 

Åtgärder:.  

Kommentar: Lågprioriterat område.  

 

 
Den nybyggda stadsdelen Bökhult skulle kunna bli en stadsdel där pollinerare speciellt gynnas.  
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12.  Forserum Jönköpingsvägen 

 

 
 
Datum 2021-10-14 

 

Beskrivning  
Yta vid liten parkeringsplats.  

 

Kärlväxter 
Vitklöver, röllika, maskros, daggkåpa, femfingerört, svartkämpar, tusensköna, gråfibbla, 

skogsklöver, teveronika, ängssyra, prästkrage och harklöver.  

 
Ängssvampar 
Vit vaxskivling.  
 

Skötsel idag: Bruksgräs.  

Frodighet : 1 

Floravärde:2 

Problemarter:0 

Trädvärde:1 (skogslönn, oxel och tysklönn) 

Buskvärde:1 
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Ängssvampar:1 

Insekter:1 

Pedagogiskt värde:1 

Rekreationsvärde:0 

Visuellt värde:1 

Maskin:1 

Mål: Slåtteräng 

Åtgärder: Slåtter med uppsamling i augusti. Vanlig gräsklippning efter slåttern.  

Kommentar:  

 

 
Gräsmark vid parkering.  
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Blad av prästkrage i gräsmattan.  
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13. Runnerydssjön Norr om område 10 

 

 
Datum 2021-10-13 

 

Beskrivning  
Väster om Runnerydssjön, stora öppna gräsmarker längs sjön. 

 

Kärlväxter 
Prästkrage, svartkämpar, maskros, röllika, vitklöver, tusensköna, femfingerört, maskros, 

daggkåpa, gråfibbla, vanlig smörblomma, brunört, skogsklöver, rotfibbla, fyrkantig 

johannesört, teveronika, groblad, hundkex, rödklöver och käringtand.  

 

Ängssvampar 

Vit vaxskivling och spröd vaxskivling.  
 

Skötsel idag: Bruksgräs 

Frodighet : 2 

Floravärde:2 

Problemarter:0 

Trädvärde:2 (oxel, klibbal och björk) 

Buskvärde:0 

Ängssvampar:1 

Insekter:1 

Pedagogiskt värde:1 

Rekreationsvärde:1 

Visuellt värde:2 

Maskin:0 

Mål: Slåtteräng på vissa delar.  

 

Åtgärder:  Klipp längs kanten av cykelbanan och längs kanten närmast sjön. Även lämpligt 

att klippa mellan cykelbanan och sjön där vägar går upp på motsatt håll. Möjligt att släppa 

upp gräsmattan direkt men kan vara bra att ta bort grässvålen på vissa öppna ytor och så in 

inhemska ängsfröer. Slåtter i augusti med uppsamling, möjligt med mindre traktor och 

slåtterbalk. Vanlig gräsklippning några gånger på hösten.  

 

Kommentar: Stora gräsytor som idag klipps med gräsklippare.   
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Stora gräsytor mellan cykelväg och sjön.  

 

 
Både öppna delar och mer trädbevuxna.  
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Öppen yta i norr.  
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14. Hagagatan-Industrigatan  

 
Datum 2021-10-14 

 

Beskrivning  
Yta i villaområde med liten lekplats, värdefulla trädmiljöer. En öppen yta centralt i området.  

 

Kärlväxter 
Röllika, tusensköna, maskros, vitklöver, gråfibbla, bergsyra, daggkåpa, svartkämpar, kirskål, 

teveronika, prästkrage, brunört, rödfibbla och rotfibbla.  

 
Ängssvampar 
Vit vaxskivling.  

 
 

Skötsel idag: Bruksgräs.  

Frodighet : 2 

Floravärde:2 

Problemarter:0 

Trädvärde:2 (lönn, björk, oxel och ask) 

Buskvärde:0 

Ängssvampar:1 

Insekter:1 

Pedagogiskt värde:2 

Rekreationsvärde:2 

Visuellt värde:1 

Maskin:0 

Mål: Slåtteräng delvis 

Åtgärder: Södra delen har mest örtrik flora: Slåtter med uppsamling i augusti här (kan delas 

upp så att östra delen slåttras och västra delen klipps som vanligt).  Norra delen vid lekplats 

klipps lämpligen som vanligt, liksom kanter mot tomter och vägar.  

Kommentar:  
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Öppet område. 

 

 
Glest med träd.  
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15. N.  Ingsbergssjön stadsparken 

 
Datum 2021-10-15 

 

Beskrivning  
Gräsytor norr om Ingsbergssjön, mest trädbevuxet och skuggigt.  

 

Kärlväxter 
Brunört, vanlig smörblomma, tusensköna, daggkåpa, maskros, röllika, vitklöver. På kullen 

även teveronika ängssyra, gökärt, bergklint, gråfibbla, blåbär och gullris.  
 

Skötsel idag: Bruksgräs på plana ytor och långgräs på kullen.  

Frodighet : 1 

Floravärde:2 

Problemarter:0 

Trädvärde:2 (rönn, björk, klibbal och tall) 

Buskvärde:1 

Ängssvampar:0 

Insekter:1 

Pedagogiskt värde:1 

Rekreationsvärde:1 

Visuellt värde:2 

Maskin:0 plana marker 3 på kullen 

Mål:  

Åtgärder:  

Kommentar: Skötsel som tidigare, svårt att öka naturvärderna, skuggigt. Sätt gärna upp 

fågelholkar till exempelvis starar i området.   

 

 
Den trädbevuxna kullen.  
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Mycket träd gör större delen av området skuggigt.  
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16. Forserum Kyrkogatan  

 
Datum 2021-10-14 

 

Beskrivning  
Näringsrik öppen yta med mycket gräs.  

 

Kärlväxter 
Maskros, röllika, hundkex, vanlig smörblomma, brännässla, hundäxing, stormåra, teveronika, 

ängssyra, daggkåpa, kirskål, kråkvicker och björnloka.  
 

Skötsel idag: Långgräs. 

Frodighet : 3 

Floravärde:1 

Problemarter:0 

Trädvärde:2 (Björk, oxel och lind) 

Buskvärde:0 

Ängssvampar:0 

Insekter:1 

Pedagogiskt värde:1 

Rekreationsvärde:1 

Visuellt värde:1 

Maskin:1 

Mål: Slåtteräng eller Blomsteråker  eller Fjärils-BB/Urban högörtäng 

Åtgärder: Möjligt att magra ut marken med slåtter två gånger per år med uppsamling (mitten 

juni och augusti). Eller plöja upp och så in åkerogräs som valmo, blåklint och åkerklätt, 

därefter harva 1 gång per år. Kan också skötas rationellt som Fjärils-BB sen slåtter utan 

uppsamling.  

Kommentar: Mycket näringsrikt.  
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Öppen frodig gräsyta.  
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