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När jag växte upp ute på landet, 
slogs gräset med lie en gång 
per år (vill jag minnas men har 

kanske fel) och man avundades gran-
nens välklippta gräsmatta på andra sidan 
landsvägen. Med åren och efter ett antal 
gräsmattsklippningar har jag kommit till 
insikten att en nyklippt gräsmatta är bland 
det fulaste som finns i denna värld! Det där 
med trädgårdsarbete blir ju inte lättare om 
man, som undertecknad, är lat av naturen 
och helst skulle klippa gräset så sällan som 
möjligt. Det finns dock en fördel med klip-
pandet – man har tid att tänka, framför allt 
på hur man kan slippa eländet.

Fortsätter	att	växa	efter	klippningen

Gräs växer, i motsats till olika träd och 

örter, strax ovanför de så kallade noderna 
(knutorna) på stammen och alltid finns det 
någon eller några tillväxtpunkter som und-
går gräsklipparen, vilket gör att gräset fort-
sätter att växa så länge temperaturen hålls 
över några få plusgrader. 

Hur kom det sig då att det räckte med 
att man slog gräset med lie en gång per 
sommar när jag växte upp? Svaret är att 
man slog gräset när det hade blommat 
färdigt någon gång kring midsommar. Då 
hade gräset uppfyllt sin uppgift – att sätta 
frö – och efter det för det en ganska stillsam 
tillvaro. 

För några år sedan bestämde jag mig för 
att låta delar av gräsmattan vara oklippta 
tills blomningen var över, varefter jag se-
dan efter ett tag mejade ner det höga gräset 

med lie eller trimmer. De närmaste gran-
narna tittade nog litet misstänksamt i bör-
jan, men inom ett par år anlade de själva en 
så kallade vildäng på sin gräsmatta. Anled-
ningen var troligen att de noterade att det 
dök upp en del vilda sommarblommor på 
mina oklippta fläckar efter ett tag.

Invasion	av	vilda	växter

Olika örter har naturligtvis olika krav på sin 
växtmiljö. På de torrare delarna av gräs-
mattan börjar säsongen med att svalörten 
(Ranunculus ficaria) blommar och den följs 
efter ett tag av nunneört (Corydalis solida), 
blåsippa (Hepatica nobilis) och backskärvfrö 
(Thlaspi caerulescens). I början av juni är det 
sedan dags för jordreva (Glechoma hedera-
cea), humlelusern (Medicago lupulina) och 
olika arter av veronika. På högsommaren 
lyser en fläck röd av backnejlika (Diant-
hus deltoides), medan andra delar av gräs-
mattan domineras av vitklöver (Trifolium 
repens), rölleka (Achillea millefolium) eller 
grässtjärnblomma (Stellaria graminea). 

För	den	naturintresserade	känns	det	ibland	–	i	synnerhet	
på	våren	och	försommaren	–	som	om	tillvaron	är	fylld	
av	en	massa	”måsten”,	som	tidsmässigt	kolliderar	med	
viktiga	händelser	ute	i	markerna.	En	av	dessa	regelbun
det	återkommande	plikter	är	skötseln	av	trädgården.	
Det	tar	sin	lilla	tid	att	klippa	gräsmattan	och	minst	lika	
lång	tid	att	sköta	om	rabatterna,	även	om	andra	i	famil
jen	oftast	klarar	av	det	senare.	Med	jämna	mellanrum	
framkommer	också	önskningar	om	att	det	skulle	vara	så	
trevligt	om	den	eller	den	vilda	växtarten	rotade	sig	i	vår	
trädgård.

Ralf	Carlsson

Gräsmattans ekologi
– eller hur man omsätter ekologiska teorier i praktik i trädgården
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Där jag ser att daggkåpor (Alchemilla spp.) 
eller helt nya arter är på väg upp lämnar jag 
en liten fläck oklippt tills det har blommat 
färdigt. Till och med orkidén tvåblad (Lis-
tera ovata) har genom dessa åtgärder rotat 
sig på min stadstomt.

Jag har gjort en snabbinventering av 
artantalet, som i detta nu torde röra sig om 
sammanlagt närmare hundra inhemska 
vilda örter och gräs på min cirka 1 200 kva-
dratmeter stora tomt. Vid sommarstugan, 
som befinner sig i en före detta löväng i en 
allmänt artfattigare bergs- och barrskogs-
miljö, har jag påträffat närmare 130 olika 
arter på tomten. Där har jag inte ens någon 

gräsmatta (vilket Gud förbjude!), utan i 
princip slår jag gräset en gång per år.

slarvig	gräsklippning	ger	flest	arter

Hela proceduren går att förklara med hjälp 
av ekologiska teorier och den viktigaste 
i sammanhanget är den så kallade inter-
mediate disturbance hypothesis, som saknar 
svenskt namn men som kunde översättas 
med ”lagom störningshypotesen”. En stör-
ning är, per definition, en händelse, som 
innebär förlust av biomassa eller organis-
mer eller som på annat sätt förändrar land-
skapet med avseende på mängden tillgäng-
ligt utrymme eller födoresurser eller på den 
fysiska miljön.

En gräsmatta som aldrig klipps skulle 
snart växa igen och bilda en artfattig, gan-
ska trist miljö genom att några få konkur-
renskraftiga arter tar över. En gräsmatta 
som klipps varje vecka, eller oftare, vilket 
tycks vara idealet i ekostaden Mariehamn, 
kommer att bli synnerligen artfattig – i 
praktiken bara en enformig gräsmatta, ge-
nom att inga andra arter än det sådda gräs-
fröet ges chansen att komma upp. 

Om man däremot ”slarvar” med gräs-
klippningen kommer artrikedomen att 
öka. Det visar sig alltså att så länge stör-

ningen inte är för stor så bidrar den till en 
ökad artrikedom. Störningen skall vara 
lagom stor, intermediate disturbance, för att 
leda till största möjliga artantal. Man kan 

Kulturlandskap behöver vård
Ett	faktum	är	att	till	de	allra	artrikaste	miljöerna	hör	löv
ängarna,	som	ju	är	ett	typiskt	kulturlandskap.	Ett	av	de	
tidigaste	misstagen	i	den	moderna	naturvården	var	när	
man	inrättade	Ängsö	nationalpark	i	Norrtälje	skärgård,	
på	svenska	sidan	av	Ålands	hav.	Då	trodde	man	på	ful
laste	 allvar	 att	 lövängen	 var	 ett	 naturlandskap	 och	 all	
landstigning	på	Ängsö	var	förbjuden	eftersom	naturen	
skulle	få	sköta	sig	själv.	Vid	en	inspektion	några	år	efter	
inrättandet	fann	man	att	lövängen	hade	börjat	växa	igen	
med	buskar	och	sly	och	att	flera	arter	hade	försvunnit.	

Under	 de	 allra	 senaste	 åren	 har	 man	 kommit	 fram	
till	att	till	och	med	en	av	de	oftast	visade	naturtyperna	
på	TV,	savannen,	egentligen	är	ett	kulturlandskap.	Utan	
regelbundna	 bränder,	 som	 ofta	 startas	 av	 människan	
eller	blixtnerslag,	skulle	savannen	snabbt	utvecklas	 till	
ett	snårigt	busklandskap.	För	ett	antal	år	sedan	besökte	
jag	naturreservatet	Maasai	Mara	i	Kenya	i	slutet	av	torr
perioden	 och	 kunde	 lätt	 räkna	 ut	 att	 en	 enda	 slarvigt	
kastad	cigarrettfimp	kunde	ha	startat	en	brand.	Efter	sol
nedgången	kunde	man	ju	faktiskt	se	att	så	i	princip	var	
fallet.	 om	 man	 avspanade	 horisonten	 kunde	 man	 se	
lågor	åt	alla	håll	borta	i	fjärran.

Backnejlikan	blommar	på	ett	torrt	parti	av	
gräsmattan	i	juli.

I	ett	oklippt	parti	av	gräsmattan	frodas	
bland	annat	rölleka	och	grässtjärnblomma.
På	den	klippta	ytan	i	förgrunden	ses	vit
klöver.

Både	den	åländska	lövängen	och	den	afrikanska	savannen	
är	artrika	miljöer	tack	vare	människans	störningar.
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ytterligare välja att klippa en del avsnitt av 
gräsmattan mera eller mindre intensivt. 
Störningar av det här slaget leder till hete-
rogenitet och ju flera biotoper (=ju mera 
heterogent) ett landskap innehåller, desto 
större antal arter får plats.

Övergödda	gräsmattor

Man kan också fråga sig vilken betydelse 
gödslingen av gräsmattor har. Att till exem-
pel maskrosorna frodas i gräsmattan beror 
på alltför mycket näring, i första hand 
kväve. En jordbrukare gödslar med något 

över 100 kilogram kväve per hektar och år 
för att kunna skörda 3–5 ton vetekärnor 
eller någon motsvarande gröda. Om man 
följde de skötselråd för gräsmattan som 
gavs ännu 1990, skulle kvävegivan per hek-
tar och år vara 150-300 kilogram! Då skall 
man inte alls vara förvånad över att mask-
rosorna tar över och att klippning krävs 
minst en gång i veckan, för man har ju sat-
sat på en större hektarskörd i gräsmattan 
än i bondens åker. 

Även om gräsmattsgödsel i dag är kväve-
fri finns det kvar en hög kvävehalt sedan 
länge och med nederbörden tillförs upp-
skattningsvis 10–15 kilogram kväve per 
hektar och år. Med dessa fakta i bakhuvu-
det strävar jag efter att avlägsna allt det gräs 
jag slår, så att gräsmattan förhoppningsvis 
småningom ska svältas ut.

Växter har som regel ganska bra sprid-
ningsförmåga och om de bara finns i ens 
omgivning kan man nog räkna med att de 
med litet tur också kan dyka upp och rota 
sig på ens tomt. Dessutom finns det en 
mycket stor fröreserv, så kallad fröbank, i 
marken. Det kan vara fråga om tusentals 
livsdugliga frön per kvadratmeter, som vän-
tar på att förhållandena skall bli sådana att 
de kan gro. Då man slår en ovårdad gräs-
mark dyker det inom kort upp ”nya” arter. 
Om man rör om i markens ytskikt finns det 
en chans att ännu fler ”nya” arter gror och 
växer upp

Överdriven	ogräsjakt

I övrigt får jag nog ofta intrycket att träd-
gårdsskötsel för många människor är det 
ultimata sättet att visa vem som bestäm-
mer och ett sätt att tillfredsställa ett upp-

dämt behov att styra naturen genom att 
rensa bort oönskade, så kallade ogräs, som 
ersätts med förädlade varianter av främ-
mande arter i raka rader eller andra arrang-
emang. 

Vad är ogräs förresten? I fråga om 
egentliga trädgårdsland är det naturligtvis 
spontant invandrade örter eller gräs som 
konkurrerar om näringsämnen med dillen, 
jordgubbarna, rädisorna eller vad man nu 
odlar. I fråga om blomrabatterna blir de-
finitionen på ogräs genast mera flytande 
och personligen tycker jag att till och med 
vitplister (Lamium album), som vandrar in i 
rabatten kan vara riktigt charmerande.

Jag anser vidare, att eftersom Marie-
hamns stad går ut med att kalla sig ekostad 
(vad nu det sedan innebär?), bör man satsa 
mera på ekologisk trädgårdsskötsel, det vill 
säga låta naturen ha sin gång så långt det är 
möjligt. Förstavelsen ”eko-” respektive or-
det ”ekologisk” har blivit tomma modeord, 
som används utan att man tänker på att så 
fort människan började odla försvann det 
ekologiska; i naturen växer ingenting i raka 
rader eller i monokultur! 

Skribenten är lektor i biologi och geografi 
vid Ålands lyceum

Främmande gräsart
Ett	gräs	som	ofta	sås	in	med	gräs
mattsfrö	 är	 det	 icke	 ursprungliga,	
engelska	 rajgräset	 (Lolium peren-
ne).	Detta	tuvade	gräs	växer	mycket	
snabbt	och	ju	mer	det	klipps	desto	
bättre	 växer	 det.	 En	 rajgräsmatta	
ser	alltid	slarvig	och	tofsig	ut	efter	
någon	vecka.

Backskärvfrö	är	en	art	som	blivit	vanlig	
vägkantsväxt	på	Åland	under	det	senaste	
decenniet.
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