Rekommendationer för mindre intensiv skötsel av gräsytor

Varför:
Mindre resurser krävs, vackra blommor släpps upp för människor att betrakta och pollinerare att dra
nytta av.

Hur:
1. Första steget är att sluta använda gödsel på gräsytan för att få en magrare jord så att fler
blommande arter trivs på ytan.
2. Höj upp klippaggregatet på gräsklipparen och klipp mer sällan så blommor hinner växa upp
och slå ut.
3. Önskas fler blommande arter kan delar av gräsmattan där blommor upptäcks sparas från
kontinuerlig klippning helt och låtas nå full tillväxt och blomning.
4. Visar sig utgångsläget vara få arter som blommor och fler önskas kan en kratta dras över ytan
alternativt att gräva med spade för att få fram bar jord. Så sedan in mixer av ängsfrön under
vår eller höst.
5. För delar med högre växtlighet som inte klipps kontinuerligt gäller skötsel en gång under
säsongen. Några veckor efter att blommorna blommat färdigt (ofta i slutet av juli) tas ängen
ner med lie, trimmer/röjsåg med klinga eller gräsklippare. Lie rekommenderas då den inte slår
sönder växtmaterialt till smådelar som bidrar med näringstillförsel.
Växtmaterialet bör ligga kvar på ytan i två dagar för att frön ska släppas och bidra till mer
växtlighet och blomning nästa säsong. För bästa resultat som ger mer blommor ska ytan
hållas näringsfattig och därför räfsas växtmaterialet ihop och förs bort, förslagsvis till trädgårdskomposten.
6. Använd inga kemiska bekämpningsmedel!

Utseende:
En mindre intensivt klippt gräsmatta och/eller äng innehåller både gräs och blommor. Arterna är olika
beroende på förutsättningarna som finns på platsen.
Tips:
Släpps större ytor med blommor och gräs upp högt kan mönster klippas med gräsklippare eller
trimmer. Tillexempel rumsbildande plättar för picknick eller en labyrint att leka i.

I sinom tid kommer gräsytan kunna utvecklas till en fulländad äng, lycka till!
Källa: https://www.naturkollen.se/media/documents/Faktablad_gor_en_ang_190324.pdf
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