
Medborgarförslag	  
Alvesta	  kommun	  
	  
Slåttergubbe,	  svinrot,	  nattviol,	  ängsvädd,	  jungfrulin,	  höskallra	  och	  
timotej?	  
	  
Rubrikens	  blommor	  är	  några	  som	  vi	  noterat	  på	  ängen	  i	  ”Bruntes	  hage”,	  Blommagård.	  
Många	  i	  Alvesta	  känner	  också	  till	  rikligheten	  av	  liljekonvalj,	  gökärt	  och	  humleblomster	  	  
bland	  ekar	  och	  hassel.	  Vi	  har	  varit	  ett	  tjugotal	  personer	  som	  skött	  ängen	  vid	  
Blommagård	  sedan	  1995.	  Vi	  har	  jobbat	  med	  röjning	  och	  ängsslåtter,	  med	  lie	  och	  liten	  
slåtterbalk.	  Betalningen	  för	  arbetet	  har	  varit	  en	  mångfald	  av	  blommor	  ,	  humlor,	  vildbin,	  
fjärilar	  och	  andra	  insekter.	  Och	  många	  trevliga	  stunder	  med	  kaffekorg	  och	  ibland	  musik.	  
	  Hur	  vi	  jobbat	  med	  Bruntes	  hage	  framgår	  av	  bilaga	  i	  samband	  med	  bidragsansökan	  till	  
EU	  (lämnas	  senare).	  
	  
Ända	  till	  för	  ett	  år	  sedan.	  Nu	  behöver	  vi	  kommunens	  hjälp.	  
	  	  
Vi	  önskar	  att	  kommunen	  initierar	  någon	  form	  av	  skötsel	  så	  ängens	  mångfald	  kan	  
fortleva.	  Floran	  på	  ängen	  förändras	  tyvärr	  snabbt	  då	  skötseln	  upphör.	  Buskar,	  storväxta	  
blommor	  och	  gräs	  tar	  över.	  	  Sedan	  tar	  det	  lång	  tid	  att	  få	  tillbaka	  ängsfloran.	  Ängsfloran	  
kräver	  magra	  marker.	  Hackslåtter	  går	  inte	  då	  det	  växtmaterial	  som	  blir	  kvar	  göder	  
ängen	  och	  ängsfloran	  försvinner	  snabbt.	  
	  
Skötsel	  kan	  ske	  i	  första	  hand	  på	  två	  sätt	  

1. Slåtter	  med	  lie	  eller	  slåtterbalk	  och	  höet	  tas	  bort.	  
2. Bränning	  på	  våren	  lämpligen	  i	  april.	  

	  
Ängsmarker	  är	  ett	  tusenårigt	  kulturarv	  och	  en	  mycket	  rik	  flora	  -‐och	  faunamiljö	  som	  är	  
skapad	  av	  människan.	  Ängsmark	  är	  i	  dag	  sällsynt	  såväl	  i	  landsbygdsmiljön	  som	  i	  
stadsmiljön.	  Moderna	  tillflyktsplatser	  för	  ängsfloran	  är	  bland	  annat	  vägkanter.	  	  Levande	  
ängar	  bidrar	  till	  en	  rikare	  stadsmiljö	  liksom	  annan	  parkmark.	  
	  
I	  Alvesta	  har	  vi	  några	  områden	  som	  skulle	  kunna	  restaureras	  till	  underbara	  
blomstermarker,	  tex	  Bruntes	  Hage,	  ängen	  nedanför	  prästgården	  och	  ett	  område	  i	  
Hagaparken.	  	  
	  
Mina	  önskemål:	  

1. Bränning	  eller	  slåtter	  i	  Bruntes	  hage	  i	  år	  
2. Inventering	  av	  andra	  ängsmarker	  i	  helan	  kommunen	  för	  att	  ta	  fram	  några	  objekt	  

där	  kommunen	  tar	  ansvar	  för	  skötseln.	  
3. Kontinuitet	  av	  skötseln.	  Röjning	  på	  våren	  och	  slåtter/bränning	  på	  

efetrsommaren.	  Naturskyddsföreningen	  kan	  hjälpa	  till	  men	  kan	  inte	  ta	  hela	  
ansvaret	  
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