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Bakgrund 
År 1976 erhöll Skånes Naturvårdsförbund som donation en jordbruksfastighet om 29 ha i 
Hörjel, 6 km NV Tomelilla i sydöstra Skåne. Forskare vid Växtekologiska institutionen i 
Lund började snart att utnyttja området för forskning och undervisning. Med start 1982 
inleddes också arbetet med att inom fastigheten återskapa ett äldre kulturlandskap. Som 
målsättning uppsattes att så småningom kunna uppvisa de viktigaste biotoperna i det land
skap, som var typiskt för trakten före 1800-talets genomgripande förändringar. Förutsätt
ningarna för detta var goda då området innehöll flera olika typer av såväl öppna som busk
och trädbevuxna marker, vilka av flera generationer brukare hävdats på ett relativt ålder
domligt vis. Fastighetens värdefullaste del var en utmarksrest som aldrig uppodlats eller 
handelsgödslats. Ängar och åkrar har återskapats. Två typer av ängsmark, stubbskottäng 
och översilningsäng, och två typer av äldre odlingscirkulation, två- och tresäde, finns idag 
på Hörjelgården. 

Rekonstruktionen av det äldre landskapet inleddes med stubbskottängen, d v s en slåt
teräng med spridda träd och buskar vilka basalhugges (se vidare Bergendorff & Emanuels
son i föreliggande skrift). En stubbskottäng uppvisar stora likheter med den betydligt mer 
omskrivna lövängen eller änget. I stubbskottängen fanns emellertid inga hamlade träd för 
lövfodervinning. Med undantag för att vissa ekar ofta sparades som överståndare, basal
höggs alla träd och buskar. Stubbskottängen var i det gamla bylandskapet karakteristisk 
framför allt för den mellanskånska risbygden. Att man inte hamlade ängens träd kan för
klaras med att behovet av klen virke för hägnader, bränsle m m  var större än behovet av att 
komplettera vinterfodret till boskapen med lövhö. I nordöstra Skåne, och i än högre grad 
längre norrut, var förhållandena annorlunda. Av klimatiska skäl tvingades man här hålla 
boskapen vinterstallad under längre tid. Samtidigt var möjligheten att skaffa träprodukter 
ur utmarksskogan större. På så sätt blev här ängens träd viktigare ur foder- än ur virkes
synpunkt. 

Förutom att ängens träd och buskar gav viktiga produkter fanns det ytterligare ett skäl 
för deras närvaro i ängen. Ängens träd och buskar sades "djuprota" ängen. Härmed avsågs 
att träd och buskar med sina rötter når djupare ner i marken än gräs och örter. Jämfört med 
en öppen äng kommer på så sätt en större mängd växtnäring i cirkulation. Även andra 
vinster med att ha ängen djuprotad brukar framföras. En sådan är röjgödslingseffekten 
eller "skogsfrodnaden". I samband med att träd och buskar beskärs aktiveras markens 
mikro -flora och -fauna. Mycket finrötter dör som en anpassning till den minskade bio
massa som finns att försörja ovan jord. Härigenom kommer näringsämnen fria i marken 
och de kan utnyttjas av gräs och örter. 

Stubbskottängens träd och buskar basalhöggs med en omloppstid om vanligtvis 15-30 
år. Detta behöver inte betyda att hela stubbskottängen höggs ett visst år. Idealet bör ha 
varit lika många delytor som antal år i omloppscykeln. Röjgödslingen bör i en stubbskott
äng ha varit kraftigare än i ett änge med hamlingsträd, då en betydligt större biomassa 
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höggs bort. I kombination med att mer ljus nådde ner till fältskiktet, innebar detta att man 
under några år fick en mycket god höproduktion. Efter ett antal år började lövverket, via 
produktion av stubbskott, åter att sluta sig. Samtidigt var röjgödslingseffekten överspelad, 
varför höskörden minskade. Man upphörde då med slåttern och lät marken återhämta sig 
innan det var dags för en ny huggning. De avverkade stubbskotten användes som bränsle 
eller som klen virke till slöjd och staket. 

Stubbskottängsbruket bidrog till att skapa det omväxlande landskap som vi idag till 
stor del saknar. De vanligaste trädslagen i den skånska stubbskottängen var klibbal (Alnus 
glutinosa), sälg (Salix caprea), ask (Fraxinus excelsior), avenbok (Carpinus betulus), hassel 
(Corylus avellana), lind (Tilia cordata), björk (Betula spp.), asp (Populus tremula) och, 
som överståndare, ek (Quercus robur), men de flesta skånska lövträd kunde förekomma. 

Stubbskottängen i Hörjel 

Det område som valts för återskapande av en hävdad stubbskottäng är ett knappt hektar 
stort och ligger inom den 1814 skiftade byn Hörjels inägomark. På 1813 års lantmäteri
karta är området markerat som ängsmark. Efter att bl a ha använts som fårbetesmark tilläts 
området efter andra världskriget att växa igen. Då stubbskottängshävden upptogs 1982 var 
det bevuxet med tät högskog. Det artrika trädskiktet dominerades av avenbok, alm ( Ulmus 

glabra) och ask. I övrigt förekom bl a lind, bok (Fagus sylvatica), klibbal, lönn (Acer 

platanoides) samt spridda äldre ekar. Vanligaste buske var hassel. Inom större delen do
minerades fältskiktets våraspekt av vitsippa (Anemone nemorosa), gulsippa (A. 

ranunculoides) och svalört (Ranunculus ficaria). I sommaraspekten dominerade skogs
bingel (Mercurialis perennis) en stor del av området men torrare partier avvek med gul
plister (Lamium galeobdolon) och fuktigare med älgört (Filipendula ulmaria) som domi
nant. 

Skötsel 
Det aktuella området indelades i fjorton parceller om vardera 400-700 m2

• Den första par
cellen röjdes i februari 1982. Härefter har, med undantag för 1987, en ny yta avverkats 
varje år. 1996 kommer samtliga parceller att vara huggna och 1997 är det så dags att åter 
hugga den första. Omloppstiden kommer alltså att bli femton år. 

Den årliga hävden av stubbskottängen har skett på följande vis: I januari-februari av
verkas samtliga träd och buskar inom en parcell, eventuellt med undantag för att något 
äldre träd sparas som överståndare. I början av april fagas (på skånska även "risas") ängen. 
Kvistar, mossa och kvarvarande löv från höstens lövfall räfsas samman och brännes. As
kan sprids över ängen. Skotten från tidigare huggna stubbar glesas ut. Stenblock inom de 
öppna slåtterytorna samlas ihop i rösen och döda stubbar avlägsnas. I slutet av juli slås alla 
huggna parceller med undantag för den senast huggna. Efterbete förekommer ej. 

För att skapa öppna slåtterytor har en utglesning av levande stubbar utförts. Vi strävar 
efter att bibehålla en hög artdiversitet. Endast boken avlägsnas helt, då den med sin djupa 
skugga och sina sura löv, har en mycket negativ inverkan på fältskiktet. Speciellt gynnas 
lind och hassel samt ek (som överståndare). Såväl lind som hassel har, liksom almen upp
visat en mycket god skottskjutningsförmåga. Almen gynnas emellertid ej, dels för att den 
enligt äldre källor inte var vanlig i skånska stubbskottängar, och dels därför att almsjuka 
förekommer i trakten. Avenboken är överraskande den art som visat den sämsta skott
skjutningsförmågan. 
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Medel artantal/m2 Totalartantal 
Parcell Il 111 Il 111 

År 
0 13 14 33 38 
1 15 26 47 75 
2 23 31 63 88 
3 25 32 62 84 
4 25 30 59 78 
5 26 61  
6 27 72 
7 23 62 
8 
9 21  64 
10 16 47 

Tabell I. Antalet kärlväxtarter i två stubbskottängsparceller 0-10 år efter huggning. 
År 0=året före huggning, År l=huggningsåret, o s v. För parcell Il är år 0=1983, för 
parcell III är år 0=1984. 

Forsknin�smetodik 
Den vetenskapliga utforskningen av stubbskottängens ekologi syftar till att följa långsik
tiga förändringar i produktion och artdynamik. Då det insamlade materialet ännu ej är 
färdigbehandlat presenteras här endast vissa preliminära resultat. Projektet är ej heller 
avslutat utan den fortsatta utvecklingen kommer att följas under kommande år. 

Forskningen är koncentrerad till de tre först huggna delytorna (huggna 1982-1984). 
Inom varje prov yta är 20 fasta 1 m2 ytor utslumpade. Analyser av vegetation (vår+ sommar
aspekt) och höbiomassa har hittills utförts vid åtta tillfällen. Det skördade materialet från 
varje provyta har därvid sorterats i tio fraktioner, torkats och vägts. De sju vanligaste 
arterna utgör vardera en fraktion. "Ungplantor av träd och buskar", "gräs och halvgräs" 
samt "övrigt" utgör övriga fraktioner. 

Preliminära resultat 
Huggningsingreppen och den efterföljande slåttern innebär en kraftig ökning av antalet 
arter de första 2-3 åren efter huggning. Därefter sker en tillbakagång (tab. 1). Som väntat 
tillkommer de första åren många ruderatarter. Vissa, t ex vitgröe (Poa annua) och vägtåg 
(Juncus bufonius) försvinner efter några år, medan andra, t ex dån (Galeopsis spp.) och 
tistlar (Cirsium spp.), håller sig kvar längre. Spridningskällor kan vara såväl intilliggande 
öppna marker som fröbanken (huggningsingreppet medför vissa markskador). På längre 
sikt ökar framför allt gräs- och halvgräs, såväl i artantal som i täckningsgrad. Detta är helt 
väntat då många arter är gynnade av såväl det ökade ljusinsläppet som av slåttern. Skogs
starren ( Carex sylvatica) har t ex, trots sitt namn, expanderat mycket kraftigt sedan skogen 
försvunnit. Också redan representerade näringskrävande arter, t ex maskros (Taraxacum) 
expanderar, vilket till stor del kan tillskrivas röjgödslingseffekten. 
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Figur lA-B. Höbiomassa i stubbskottängen 1983-1993. Medelvärden för 20 fasta 1 m2
-

ytorlparcell. Al Är efter huggning. Huggningsåret= år 1. Bl Kalenderår. 

Typiska skogsarter går tillbaka, men inte alltid så snabbt som man kanske kunde för
vänta sig. Så är t ex skogsbingeln, i den parcell som höggs 1983 och där arten då var 
dominant, efter tio år av kraftigt ljusinsläpp och årlig slåtter, fortfarande en av de domine
rande arterna. Den finns liksom tidigare i 80% av provytoma och biomassan (torrvikt) har 
minskat med endast 16%. 

Skördeutfallet ökar drastiskt till ett maximum 2-4 år efter huggning (fig. lA-B). Varia
tionen mellan olika delytor är emellertid stor. Likaså finns en märkbar mellanårsvariation. 
Att t ex 1987 var ett dåligt höår framgår av figur 1 B. 
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