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Komossängen – restaurerad slåtteräng dit 
väddnätfjäril återintroducerats
Dagens första stopp gör vi på Komossängen. Här berättar Tommy Lennartsson och 
Pär Eriksson från Upplandsstiftelsen om områdets utveckling från bortglömd äng till 
Natura 2000-område. 

Komossängen var fram till 1950-talet en slåtteräng. Därefter bibehöll området länge 
sin karaktär eftersom det inte planterades. Vid millennieskiftet återupptäcktes 
området och man påbörjade restaureringsarbetet med att röja bort sly och 
återuppta slåttern. Det har Upplandsstiftelsen sedan fortsatt med under de senaste 
20 åren. 

Arten ängsvädd finns i området och historiska källor visar att två 
amatörentomologer under 1930-talet hittade bland annat väddnätfjäril här. 
Väddnätfjäril är en hotad art i hela Europa – och beroende av ängsvädd för 
att överleva. Därför genomförde Upplandsstiftelsen för 15 år sedan försök att 
plantera in väddnätfjärilslarver på Komossängen. Det har såvitt vi känner till inte 
gjorts tidigare på någon annan plats. Man flyttade då ett antal larver i det senare 
larvstadiet från en äng i närheten och lade ut på ängsvädden. Under de kommande 
åren kunde man se att väddnätfjärilen återkoloniserade området. För att förstärka 
den nya populationen genomfördes en ny inplantering några år efter den första. 
Idag lyser ängen lila av ängsvädden, den har en stabil väddnätfjärilspopulation och 
är klassad som Natura 2000-område. 

Komossängen är en relativt isolerad äng i det omgivande skogslandskapet, men 
arterna kan hitta spridningsvägar i infrastrukturbiotoper såsom skogsbilvägar och 
ett närliggande skjutfält. För det praktiska skötselarbetet använder man slåtterbalk 
och röjsåg. Man har inget bete här eftersom det missgynnar väddnätfjärilarna.

Kaj Svahn från Ecogain berättar på plats om väddnätfjärilens ekologi och visar 
bilder på de olika larvstadierna, på fjärilen och på en parasitstekel som enbart 
parasiterar på väddnätfjäril. Väddnätfjärilen är helt beroende av värdväxten 
ängsvädd i larvstadiet och mycket känslig för olika störningar eftersom 
larvkolonierna sitter på bladen. 

Tillsammans med Kaj fångar vi sedan fjärilar med fjärilshåv. Bland mycket annat 
får vi se amiral, påfågelöga, silverstreckad pärlemorfjäril, nässelfjäril, citronfjäril, 
vitfläckig guldvinge och gammafly.



Artrika vägkanter, som långsmala ängar 
och spridningskorridorer i landskapet
David Brobäck Calais, miljöspecialist på Trafikverket, visar oss en artrik vägkant och 
berättar om Trafikverkets arbete med artrika vägkanter och stationsområden.

Vägkanter slås för siktens skull, men konsekvensen blir att de slåttras årligen – en 
skötsel som liknar den för slåtterängar. Under 1970-talet börjande Trafikverket 
inse att det skapade en livsmiljö för många arter som trängdes undan i övriga 
landskapet. Sedan dess har Trafikverket arbetat med att identifiera artrika vägkanter 
och skapat ett system för att klassificera artrikedomen i vägkanterna. I särskilt 
artrika områden anpassar de skötseln för att gynna arterna. Det handlar då oftast 
om att slå vägkanterna sent på året när fröna hunnit mogna. I pilotprojekt genomför 
Trafikverket också försök med att samla upp slåtterresterna. De arbetar också 
med att bygga kunskap kring hur områdena bäst sköts, det kan till exempel handla 
om att i vissa områden slå mer sällan eller skapa markstörningar med blottad 
mineraljord. 

Trafikverket jobbar även med stationsområden i järnvägsnätet. Dessa torra, sandiga 
miljöer är perfekta livsmiljöer för solitära bin. Trafikverket har nu kartlagt alla 
stationsområden i Sverige och jobbar med att få bort sly och invasiva arter. 

Blomsterlupin är en av de största utmaningarna för Trafikverkets arbete för 
biologisk mångfald, både vid järnvägar och vägar. Nu genomför Trafikverket 
pilotprojekt där de gräver bort lupinerna. De arbetar också intensivt med att ta fram 
en nationell strategi för att hantera invasiva arter, eftersom det är ett problem som 
bokstavligen växter sig större och större för varje år.

Ytterligare en utmaning som Trafikverket upplever är ett bristande intresse hos 
entreprenörer, vilket får konsekvensen att arbetet 
inte alltid blir utfört enligt plan. Trafikverket ser 
dock att intressent ökar nu när frågorna lyfts 
mer och mer.

Va fan! Är inte 
det där en Lupin!!



Vattenfalls kraftledningsgata, en 
restaurerad ängsmark som med anpassad 
skötsel blivit artrikt Natura 2000-område
En av Vattenfalls kraftledningsgator är nu klassad som Natura 2000-område. 
Under vårt besök på platsen berättar Andreas Grändborn och Jonas Weinz, båda 
Vattenfall, och Eva Grusell, Sweco, om det strukturerade och platsspecifika arbetet 
med att främja biologisk mångfald som sker i Vattenfalls kraftledningsgator.

Natura 2000-området var tidigare en ängsmark. Den första kraftledningen i 
området har funnits på platsen sedan år 1915 och skötseln av kraftledningsgatan har 
bidragit till att området bibehållit ängsmarkskaraktär och en stor artrikedom. 

Sedan år 2000 har Vattenfall arbetat med att identifiera värden för biologisk 
mångfald i kraftledningsnätet. Inledningsvis var arbetet trevande och platsspecifikt, 
men sedan ett par år tillbaka är all kunskap samlad i en nationell strategi för 
biologisk mångfald i kraftledningsgator. Vattenfall genomför nu ett omfattande 
inventeringsarbete för att kartlägga artrika områden i hela sitt ledningsnät. Hittills 
har de hittat nära 900 objekt av klass 1 till 4. För varje klass har Vattenfall specifika 
skötselmetoder, från att bevaka klass 4-objekt till att ha särskilt anpassad skötsel av 
klass 1-områdena, som har högst naturvärde.

Den generella skötseln är att bottenröja hela kraftledningsgatan var 8:e år. Vattenfall 
har dock sett att det är särskilt viktigt att patrullstigen, som löper utmed hela 
kraftledningsgatan, hålls öppen och fri från sly. Det skapar en långsmal äng och en 
viktig spridningskorridor för arterna som kan ta sig mellan olika hotspots. Vattenfall 
vill nu även titta på kantzonerna mot omgivande skog tillsammans med markägare 
och undersöka potentialen att skapa värden tillsammans. 

Vattenfall ser stora värden i det strukturerade arbetet för biologisk mångfald. Några 
exempel är att

• de får kunskap som är värdefull i koncessionsärenden och 12:6-samråd

• de, genom att kommunicera vad de gör, blir en trovärdig aktör som 
bygger förtroende hos myndigheter 

• de kan ändra synen på kraftledningsgator från ”sår i landskapet” till 
potentiellt värdefulla områden

• de skapar stort engagemang inom organisationen genom att själva äga 
kunskapen

• de samlar underlag för anpassad skötsel och med små medel har 
möjlighet att göra det bästa av sitt avtryck i landskapet



• de får bättre koll på sina kraftledningar och slipper överraskningar

• de, som en biprodukt till att leverera el, även kan leverera ytor för 
biologisk mångfald till samhället.

Liksom Trafikverket upplever Vattenfall att en utmaning i arbetet med anpassad 
skötsel är att entreprenören som genomför åtgärderna ska förstå vad som ska göras 
och varför.

På den specifika plats som vi besöker genomför Vattenfall anpassad skötsel av en 
två mil lång sträcka. Ett tre meter brett område kring patrullstigen och gläntor röjs 
var fjärde år av Upplandsstiftelsen och Vattenfalls egen personal genomför kontroll 
av åtgärderna.

När vi ska avrunda dagen, upptäcker Kaj en larvkoloni av den sällsynta 
väddnätfjärilen, mitt i ledningsgatan. Det blir en fin avslutning på dagen och vi får 
alla se hur Vattenfalls arbete skapar livsmiljöer för hotade arter.

Väddnätfjäril 
Euphydryas aurinia



Så kan ni skapa värdefulla ängsmarker
I skötsel av infrastrukturbiotoper och andra av miljöer som människan skapat finns 
en enorm potential. Hotspots för biologisk mångfald finns nämligen framför allt 
i lämningar efter gamla slåtter- och odlingsmarker och i nya typer av biotoper 
som sköts regelbundet (vägkanter, järnvägsnätet, kraftledningar, skjutfält, täkter, 
gruvområden, och liknande).

Det har till och med visat sig att många hotade arter kan trivas bättre i 
infrastrukturbiotoper än i restaurerade slåtterängar och betesmarker. Anledningen 
kan vara att dessa sköts på ett annat sätt än restaurerade ängsmarker, till exempel 
genom mindre intensiv hävd eller att markytan blottas vilket ger chans för frön att 
gro. 

Konkreta tips och insikter att ta med sig när ni skapar eller restaurerar ängsmarker:

• Gödsla inte! Näringsfattigdomen är A och O för artrikedomen.

• Lämna marken med ny, frisk mineraljord och låt arterna etableras 
spontant eller genom sådd.

• Så enbart inhemska arter. Ett tips för att hitta fröblandningar är företaget 
Pratensis som specialiserat sig på detta (http://www.pratensis.se).

• Om möjligt: samla in och sprid ut hö från lokala ängar för att sprida frön 
från arter som är anpassade till lokala förutsättningar.

• Bekämpa invasiva arter så tidigt som möjligt.

• Skapa strukturer kring ängarna, såsom brynmiljöer, som ger soliga och 
vindskyddade områden, gärna områden med tuvor och stenblock, fuktigare 
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