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Sammanfattning
Härsjön i Hyssna har en strandäng där det bland annat växer klockgentiana – en fantastiskt vacker
blomma med stora uppåtvända, djupblåa klockor. Den blommar på sensommaren. Strandängen håller på att växa igen beroende på att det inte längre sker slåtter eller bete av kreatur.
Vid en inventering i september 2013 kunde vi konstatera att antalet blommande klockgentianor
minskat sedan mitten av 1990-talet. Därför är det mycket angeläget att skötselåtgärder kommer till
stånd snarast.
Vi delade upp området i 5 delområden, beroende på hur de ser ut idag. För delområde 1, vilket är
större delen av strandängen, föreslår vi röjning av buskar, uppryckning av slåtter och bränning. I delområde 2, kanten mot åkern, föreslår vi bortröjning av nästan alla buskar. I delområde 3 växer det
idag medelstora träd och där föreslår vi att träden glesas ut. Delområde 4 är området kring Ulån, som
har sitt utlopp där. Vi föreslår att en kantzon med träd och buskar behålls eller utvecklas. För delområde 5, vid badplatsen, bedömer vi inte att bet behövs någon särskild åtgärd.
Vi anser att det är mycket viktigt att det görs en uppföljning, så att man kan avgöra vilken åtgärd
som är den lämpligaste.
Visionen är att det om några år kommer att finnas betydligt fler klockgentianor till glädje för alla
besökare på Härsjöns strandäng!
Vi hade också uppdraget att leta efter bon av myror som är värd för alkonblåvingen. Denna lägger
sina ägg på klockgentiana. Vi hittade inga myrbon och heller inga fjärilsägg på blommorna, så sannolikt finns inte alkonblåvingen på Härsjöns strandäng.
Dessutom skulle vi följa upp inventeringar av strandlummer från 1992. Vi fann ingen strandlummer och tror att det kanske skett en förväxling med dybläddra.
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Härsjöns strandäng – ett populärt utflyktsmål
Härsjön ligger i västra Hyssna alldeles intill väg 156 (Figur 1). Runt sjön finns höjder med skog och
lägre liggande partier med åkrar och betesmarker. Stranden i norra änden av sjön (mot väg 156) är
flack och översvämmas därför regelbundet. Detta är alltså en strandäng. Översvämningarna följer ett
naturligt mönster eftersom vattnet i sjön inte regleras vid utloppet Gärån, som rinner till Storån och
sedan Lygnern. Under lång tid har stranden används för slåtter eller bete. På så sätt har buskar och
träd inte kunnat få fäste. Den långgrunda stranden gör sjön till en utmärkt badsjö och en liten badstrand med bryggor lockar många badande till sjön. Härsjön är också en populär fiskesjö och för 20 år
sedan fångades några av Sveriges största braxen-fiskar här.

Figur 1. Härsjöns strandäng markerad med grön färg.

Figur 2. Härsjöns strandäng från stigen och västerut. Väg 156 löper till höger precis utanför bilden. I
förgrunden några klockgentianor. Foto: Lennart Henrikson, 2013-09-02 .
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Klockgentianan – Sveriges vackraste blomma?
Många besökare har säkerligen stannat till på stigen under augusti-september när de upptäckt de 1-3
decimeter höga stjälkarna med 3-4 centimeter avlånga, uppåtvända och djupblåa klockor – klockgentianan! Den måste vara en av våra finaste blommor! Se Figur 3.
På latin heter klockgentiana Gentiana pneumonanthe.
Det finns två andra gentianor (i släktet Gentiana) i Sverige –
På Naturhistoriska muséets hemsida
fjällgentiana och baggsöta, den senare är införd från Norge.
(www.nrm.se) kan man läsa att
Dessutom finns flera olika former av Gentiana som trädklockgentianan förr användes som
gårdsväxter.
medel mot lungsot och såldes i äldre
Vid Härsjön, som på många andra platser, växer den
tid på apoteken som
bland
blåtåtel, hirsstarr och pors. Blommorna pollineras av
pneumonanthe, det vill säga
humlor. Fröna sprids med vinden och för att de ska kunna
'lungblomma'.
gro, behövs bar jord. Bara jordfläckar kan bildas av överC. F. Nyman (1867) skriver i sitt
svämning och djurtramp men också brand.
Utkast till svenska växternas naturKlockgentianan är värd för fjärilen alkonblåvinge, en liten
historia: "Hela växten är besk, näsfjäril
som lägger sina vita ägg på blommorna. När larven
tan som Centaurium (Erythræa).
kläckts, lever den först på klockgentianan för att efter tre
Fordom brukades blommorna bl. a. i
veckor lämna blomman. Den blir då omhändertagen av spelungsot såsom medel att befordra
ciella myror, som ”mjölkar” larven. Efter tio månader är
upphostningen, och örten kallades
larven färdig att förpuppas och omvandlas till en vuxen
på apoteken Pneumonanthe (Lungalkonblåvinge. Vi, och flera andra, har letat efter fjärilsägg
blomma), hvilken benämning LINNÉ
på Härsjöns klockgentianor men inte funnit några. Allt tyder
bibehöll såsom artnamn."
på att alkonblåvingen inte finns på Härsjöns strandäng.

Figur 3. Klockgentianan är lätt att känna igen på
de stora, djupblåa klockorna. Den behöver humlor för sin förökning. Härsjöns strandäng 201309-02. Foto: Lennart Henrikson.
Klockgentianan har minskat över hela sitt
svenska utbredningsområde under senare tid.
Artdatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet
följer utvecklingen av växter och djur och har
ansett att tillbakagången har varit så omfattande
att klockgentianan rödlistats i kategorin VU
Sårbar. Detta innebär att artens fortlevnad i
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landet inte är säkrad på längre sikt. De troligaste anledningarna är igenväxning på grund av upphörd
slåtter eller bete samt ändrad vattenreglering (som inte ger naturliga översvämningar). Detta leder
till att gräs och buskar kan växa till och helt enkelt konkurrerar ut klockgentianan. Dessutom blir det
inga fläckar med bar jord.
Eftersom klockgentianan är så vacker, är det många som vill plocka den. Detta kan ju leda till att
beståndet minskar och därför är den fridlyst.
Man kan läsa mer om klockgentiana och alkonblåvinge i ”Åtgärdsprogram för alkonblåvinge och
klockgentiana 2007–2011” (Appelqvist & Bengtsson 2007).
Antalet blommar har minskat – sannolikt beroende på igenväxning
Vi fick sommaren 2013 i uppdrag av Bygg- och miljökontorets miljöenhet på Marks kommun att göra
en skötselplan för Härsjöns strandäng med fokus på klockgentianan. I början av september 2013 besökte vi strandängen. Vi gick på den upptrampade stigen mot badplatsen och bara efter hundra meter såg vi direkt de vackra blommorna, som växte bland gräs längs stigen.
Vi skulle räkna hur många blommor det fanns för att jämföra med inventeringar som gjordes 1992
(Bolmstedt 1992) och 1996 (Finsberg & Gimdal 1996). För att förenkla inventeringen, jämfört med
tidigare inventeringar, men ändå få ett jämförbart och uppföljningsbart resultat lade vi ut 54 provrutor (5 x 5 m) längs stigen (Figur 4, 5). I GIS lades även rutnätet från 1992 ovanpå det nya rutnätet
varvid antalet blomstänglar från 1996 kunde överföras till det nya rutnätet som jämförelse (Figur 6). I
varje ruta räknade vi antalet blomstänglar och fann sammanlagt 114 stycken (Figur 6). År 1992 hittade man ca 1 500 stänglar och 1996 1 373 stänglar. Skillnaden är så stor jämfört med räkningarna på
1990-talet, att vi med stor sannolikhet kan säga att det skett en betydande minskning av antalet
blommande klockgentianor. Orsaken till denna kraftiga nedgång är med all säkerhet den pågående
igenväxningen av området. Delar av området, där det tidigare blommade klockgentiana, var nu tätt
bevuxet med buskar och sly.

Figur 4. Området där provytor lades ut. Björken vid stigen är fixpunkt (jämför figur 5 och 6). Foto:
Peter Nolbrant, 2013-09-02.
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Figur 5. Härsjöns strandäng med bland annat provrutor och ställen (blått) där vi fann klockgentiana.
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Figur 6. Antalet klockgentianor har minskat de senaste 20 åren. Till vänster visas antalet blommor i
provrutorna 2013. Till höger antalet stänglar (stjälkar) 1992 (antalet stänglar har överförts till det nya
rutnätet genom att rutnäten lagts på varandra i GIS). Grön prick är fixpunkten (björk).
Det var uppenbart att de flesta blommorna växte nära stigen, där gräset är glesare tack vare trampet
från badgästerna. Igenväxning är därför med stor sannolikhet orsaken till att antalet gentianor minskat. Med hjälp av foton från fem år tillbaka (Figur 7) kan man mycket tydligt se att hela strandängen
håller på att växa igen med pors och sly. Detta leder till klockgentianan får alltför stor konkurrens och
nästan enbart finns längs stigen, där hålls gräset undan av tramp från besökarna. Igenväxning är den
självklara följden då slåtter eller bete upphör. Det är alltså uppenbart att strandängen måste röjas
och framtida igenväxning förhindras.
Sommaren 2013 brann ett område på strandängen (markerat på figur 5). Branden höll tillbaka
pors och skapade större ytor med bar jord – precis vad som borde gynna klockgentianan (Figur 9). Vi
kunde dock inte hitta några nyetablerade gentianor på det brända området i september 2013. Möjligen kan effekterna ses följande år.
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Figur 7. Härsjöns strandäng växer igen med pors och buskar.
Den övre bilden visar Härsjöns strandäng den 16 juni 2008 fotograferad från parkeringsplatsen vid
väg 156 i sydostlig riktning. Idag är det inte möjligt att fotografera från denna plats eftersom området närmast kameran är helt igenvuxet med buskar. Foto: Lennart Henrikson.
Den undre bilden är tagen den 2 september 2013 från motsatt håll. Uppe till höger är den tall vars
stam syns till vänster på den övre bilden. Foto: Peter Nolbrant.

7

Figur 8. Strandängen är ett naturligt översvämningsområde som sätts under vatten regelbundet under vår och höst. Detta tillsammans med isrörelser bidrar till förnyelse i området och till att naturvärdena behålls. Foto: Lennart Henrikson, 2008-03-16.

Figur 9. Branden sommaren 2013 gick hårt åt porsen. Jorden blottlades, vilket bör gynna
klockgentianans spridning. Foto: Peter Nolbrant, 2013-09-02.

Skötselåtgärder
Växtligheten idag
Idag dominerar blåtåtel och pors med inslag av hirsstarr över större delen av strandängen. Enstaka
björkar, tallar och en al samt några enbuskar finns också. Kanten mot åkern i nordost och bort mot
badplatsen är helt igenvuxen med buskar (vide, brakved, asp). Där växer också några halvstora aspar
och tallar.
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Syfte med skötslen – öppna upp för att gynna klockgentianan
Syftet är naturligtvis att gynna klockgentianan, så att den inte konkurreras ut av andra växter och att
öka möjligheterna att dess frön kan gro, alltså skapa bar jord. Åtgärderna kommer också att gynna
annan växtlighet, insekter och fåglar.
Ingen tycks riktigt veta hur man ska sköta en strandäng för att gynna klockgentianan. Därför föreslår vi försök med både röjning och bränning. Uppföljningar får sedan ge svar på vilken metod som är
bäst.

Figur 8. De olika skötselområdena.
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Skötselområde 1a och 1b – slyröjning och bränning respektive uppryckning av pors
Bevarandemål
Blåtåtelfuktäng med endast ett fåtal glest stående träd (högst 10 stycken), några buskar av vide
och/eller brakved (högst 10 stycken) samt enbuskar. Fältskiktet domineras av hirsstarr och blåtåtel.
Minst 1 500 blommande stänglar av klockgentiana finns i området.
Engångsåtgärder (Skötselområde 1a)
Sly röjs bort– se figur 8. Slyet samlas ihop och bränns på några anvisade platser där det inte förekommer eller tidigare har dokumenterats klockgentiana. Träden och enbuskarna behålls. Naturvårdsbränning görs i området före den 15 april vid torra markförhållanden och vindhastighet som
inte överstiger 5 m/s. Bränning görs i motvind. Röjning av vegetation och vattning bör göras runt
enar så att dessa inte brinner upp. Stigen genom området används som avgränsning mot öster. Skötselområdet 1b märks ut. Röjning med röjsåg och vattning med strilkanna görs i gränsen runt delområde 1b så att inte detta område bränns av.
Efter bränning sker krattning för att röra om i ytlagret, få bort kvarbliven förna och skapa blottad
jord i fem områden om vardera cirka 50 m2. Områdena märks ut för möjlighet till uppföljning.
Beroende på bränningens effektivitet görs en bedömning om kvarvarande pors ska röjas och samlas ihop eller om det kan räcka med bränningen. Troligen kommer vissa partier att brinna sämre.
Dessa partier bör i så fall röjas på pors. Alternativt kan röjning av kvarvarande pors göras i en del av
området, exempelvis norr om skötselområde 1b.
Underhållsåtgärder (Skötselområde 1a)
Uppföljning av klockgentianan görs de följande åren efter åtgärderna. Resultatet av uppföljningen
kan påverka de fortsatta åtgärderna. Två alternativ till underhållsåtgärder finns (A och B). Man kan
växla mellan alternativen mellan olika år. Underhållsåtgärderna bör ske årligen de första fyra åren.
Efter fyra år med underhållsåtgärder och utvärdering kan man prova med att minska till vart annat år
med underhållsåtgärder.
A. Slåtter av området sker efter den 30 september. Det slagna materialet samlas ihop och förs
bort alternativt bränns.
B. Naturvårdsbränning sker före den 15 april.
Engångsåtgärder (Skötselområde 1b)
Sly röjs bort på samma sätt som i skötselområde 1a. Röjning med röjsåg och vattning med strilkanna
görs i gränsen runt delområdet så att inte detta område bränns av vid bränning i skötselområde 1a.
Under april görs här istället en uppryckning av porsen.
Underhållsåtgärder (Skötselområde 1b)
Slåtter av området sker efter den 30 september. Det slagna materialet samlas ihop och förs bort.
Området bränns ej. Vid behov rycks pors upp. Underhållsåtgärden bör ske årligen de första fyra åren.
Efter fyra år med underhållsåtgärder och utvärdering kan man prova med att minska till vart annat år
med underhållsåtgärder.
Skötselområde 2 – slyröjning
Bevarandemål
Blåtåtelfuktäng med endast ett fåtal glest stående träd (högst 5 stycken) samt några buskar av vide
och brakved (högst 15 stycken). Fältskiktet domineras av hirsstarr och blåtåtel. I området finns minst
500 blommande stänglar av klockgentiana.
Engångsåtgärder
Sly och klenare träd röjs bort– se figur 8. Slyet samlas ihop och bränns på några anvisade platser där
det inte förekommer eller tidigare har dokumenterats klockgentiana. Vissa vide- och brakvedsbuskar
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lämnas. Friställ träd. Aspar ringbarkas. Det är mycket viktigt att asp inte fälls utan att de först ringbarkas och får stå under några år och dö.
Underhållsåtgärder
Även detta område behöver årlig slåtter och bortförsel av det slagna materialet eller vårbränning
före den 15 april. Efter fyra år kan man prova med att utföra underhållsåtgärderna vart annat år.
Skötselområde 3 -slyröjning och ringbarkning
Bevarandemål
Område med träd och buskar av brakved och vide.
Engångsåtgärder
Ringbarkning av asp för att förhindra fortsatt spridning via rotskott. Träden får dö och tas därefter
ned efter två år. Ett alternativ är att låta högstubbar stå kvar vilket är värdefullt för vedinsekter och
fåglar.
Underhållsåtgärder
Röjning av buskar och sly som står för nära stigen, så att den är lättframkomlig.
Skötselområde 4- utveckling av kantzon mot Ulån
Bevarandemål
Beskuggad bäck där det ligger flera trädstammar som ger skydd åt fisk och vattenlevande småkryp.
Engångsåtgärder
Tillför minst fyra trädstammar i bäcken för skydd för djur i vattnet.
Underhållsåtgärder
Behåll en kantzon med en bredd av 10-15 längs Ulån uppströms gångbron. Utveckla skiktning av buskar och träd.
Skötselområde 5 – ingen åtgärd
Bevarandemål
Attraktiv badplats med naturlig övergång till omgivande naturmiljöer.
Engångsåtgärder
Inga åtgärder behövs.
Underhållsåtgärder
På sikt kan röjningar av träd behövas i närheten av badstranden för att förhindra igenväxning.

Uppföljning behövs för att vi ska lära oss
Det är mycket angeläget att se vad som händer med
 beståndet av klockgentiana efter skötselåtgärderna
 Pors och annan vegetation som konkurrerar med gentianan.
Utan uppföljning kommer vi inte att veta vad som fungerar eller inte. På 1990-talet och även senare
har Marks kommun röjt vegetation helt utan uppföljning. Vi lärde oss alltså inget av de åtgärderna.
Det två följande åren efter de första åtgärderna som görs i området sker uppföljning och räkning
av blommande stänglar av klockgentiana. Därefter sker räkning vart annat år vid ytterligare tre tillfällen. Efter detta bör räkning göras vart femte år.
Jämförelse mellan skötselområde 1a och 1b görs samt i de ytor som bearbetats med kratta.
Resultatet från uppföljningarna ska vid behov leda till revidering av skötselplanen.
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Myrbon och strandlummer
Vi fick också i uppdrag att undersöka om det finns bon av myror, som kan vara värd för alkonblåvinge. Vi hittade inga och, som sagt ovan, det finns sannolikt inga alkonblåvingar vid Härsjön.
År 1992 gjordes en inventering av strandlummer Lycopodiella indundata på strandängen. Vi skulle
se om det blivit någon förändring och hittade ingen strandlummer på de provytor som lagts ut. Vi
tror att det skett en förväxling med dybläddra Utricularia intermedia, som vi fann en mängd av.
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