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Älgbosätter Lilläng ingår i Eklandskapet och
består av både slåtteräng och betesmark.
Ängen har en mycket rik flora.
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Försvinnade blomsterrike
Ängen vid Älgbosätter är en av länets få levande
slåtterängar, en rest av ett historiskt landskap. Ängarna bredde förr ut sig över väldiga arealer i trakten. Här slog bönderna hö, som kreaturen skulle
äta på vintern. Liarnas slåtter skapade en ljus,
öppen miljö med en enorm örtrikedom.
Slåtterarbete på ängen
I slutet av 1980-talet planterades gran i området,
men den rika floran upptäcktes och planteringen
stoppades. Varje år slår nu länsstyrelsens personal
ängen med lie för att gynna floran. Slåttergubbe
är ängens karaktärsväxt. Den växer här, sannolikt
med sitt största bestånd i trakten. Andra arter du
kan njuta av är jungfru Marie nycklar, ormrot,
sommarfibbla, grönvit nattviol och ängsvädd. På
ängen trivs också vildbin, fjärilar och olika slags
marksvampar.
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Slåttergubbe
Arnica montana
Slåttergubbe har använts som läkeväxt och
Hoffberg (1792) skriver att ”Örten är kraftig, gör
kräkning, drifwer urin, swett och rening hos fruent”. Linné uppger i Flora Lapponica (1737) att
han sett småländska bönder insamla och röka
slåttergubbe vid brist på tobak.
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Svinrot
Scorzonera
humilis
Grönvit nattviol
Platanthera
chlorantha

Betesmarken
Södra delen av biotopskyddsområdet är betesmark.
Här är floran inte riktigt lika artrik. Det beror
bland annat på att betesdjuren äter upp en del av
örterna innan de hinner blomma och sätta frö.
Men det är trots allt ändå betydligt bättre än att
området växer igen eller granplanteras.

Ängsvädd
Succisa
pratensis

Årlig lieslåtter
är en del av ängens skötsel och
en förutsättning för den rika floran av örter.
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The meadow at Älgbosätter is one of the
few surviving hayfields in the county.
Meadows were previously widespread
throughout vast areas of the region, providing hay for the farmers to feed their
animals in the winter. The hay was cut by
scythes, creating a light and open environment with an enormous variety of plants.
Today the county administrative board
arranges for it to be cut with scythes in
order to benefit the flora. Mountain arnica
is the plant that is most characteristic of
the meadow’s vegetation, and this is probably the most populous site for it in the
region. Other species you can enjoy here
are heath spotted orchid, spotted cat’s ear,
alpine bistort, rough hawkbit, greater butterfly orchid and devil’s bit scabious. The

southern part of the protected biotope is
pastureland where the flora is not quite as
rich in species, partly due to the fact that
the grazing animals eat some of the plants
before they have time to flower and set
seed.
Älgbosätter Lilläng has been protected
since 2001 and is 2,2 ha in size. The area
is part of the EU’s ecological network of
protected areas, Natura 2000. The area is
managed by Östergötland County Administrative Board that can be reached at the
following address:
Länsstyrelsen, 581 86 Linköping
or by telephone +46-13-19 60 00.
See also:

lansstyrelsen.se/ostergotland

Die Wiese bei Älgbosätter ist eine der
wenigen lebendigen Heuwiesen der Provinz. Früher breiteten sich über die großen
Flächen in der Gegend Wiesen aus. Hier
schlugen die Bauern Heu, das dem Vieh
im Winter als Futter diente. Die Heumahd schuf eine helle, offene Landschaft
mit mannigfaltigen Kräutern. Heute
schlägt das Personal der Regierungsprovinz
Jedes Jahr das Heu mit der Sense, um die
Flora zu fördern. Das charakteristische
Gewächs der Wiese - der Berg-Wohlverleih
- wächst hier wahrscheinlich mit seinem
größten Bestand in der Gegend. Andere
Arten, die bewundert werden können,
sind Geflecktes Knabenkraut, Geflecktes
Ferkelkraut, Knöllchen-Knöterich, Rauer
Löwenzahn, Berg-Waldhyazinthe und

Gewöhnlicher Teufelsabbiss. Der südliche
Teil des Biotopschutzgebietes besteht aus
Weideland, auf dem die Flora nicht ganz
so artenreich vertreten ist. Dies liegt u.a.
daran, dass die Weidetiere einen Teil der
Kräuter abfressen, ehe diese blühen und
Samen tragen können.
Älgbosätter Lilläng ist seit 2001 geschützt
und ist 2,2 Hektar gross. Das Gebiet ist Teil
des ökologischen Netwerkes der EU für
Schutzgebiete, Natura2000 und wird von
der Provinzial-regierung Östergötland
verwaltet. Adresse:
Länsstyrelsen, 581 86 Linköping,
Telefon +46-13-19 60 00.
Siehe auch:

lansstyrelsen.se/ostergotland
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Biotopskyddsområdet Älgbosätter Lilläng bildades 2001
och är 2,2 hektar stort. Området ingår i EU:s ekologiska
nätverk av skyddade områden, Natura 2000. Biotopskyddsområdet ägs av privata markägare och förvaltas
av Länsstyrelsen Östergötland som kan nås på adress:
581 86 Linköping, eller telefon 013-19 60 00.
Se också: lansstyrelsen.se/ostergotland

