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Området kring Mellantorp, som ligger strax öster om Fjällnora, Uppland, har länge använts 
som betesmark. 1962 planterades stora delar av området med granskog, men en hage har 
hållits under kontinuerlig beteshävd fram till och med sommaren 2003. Efter en inventering 
som Upplandsstiftelsen gjorde 2001, som visade på att det fortfarande fanns kvar intressanta 
miljöer och höga naturvärden från betestiden, utformades en skötselplan och de första 
restaureringsåtgärderna vidtogs året därpå. Man avverkade gran, satte upp staket och till 
hösten samma år släppte man ut kor på sent bete. 
 
Jag har under våren – sommaren 2005 gjort en totalinventering av det restaurerade områdets 
alla kärlväxtarter och klassificerat dessa som antingen hävdgynnade eller ej hävdgynnade. Jag 
har även jämfört den restaurerade hagmarken med den kontinuerligt betade hagen, för att se 
hur de skiljer sig åt i hävdstatus. Med inventeringen och jämförelsen med den hävdade 
hagmarken som grund lade jag fram ett förslag för fortsatt skötsel av området. 
 
Jag tog speciell hänsyn till en kärlväxtart, ängsskäran (Serratula tinctoria). Det gjorde jag för 
att man under inventeringen 2001 fann att ängsskäreplattmalen, Agonopterix bipunctosa, 
levde på områdets ängsskäror. Ängsskäreplattmalen är rödlistad som sårbar enligt rödlistan 
2005 och är bara känd från ett tiotal lokaler i landet, vilka alla ligger isolerade från varandra. 
Den är helt beroende av sin värdväxt för att överleva och det största hotet idag är ändrad 
markanvändning som leder till att ängsskäran försvinner från landskapet. 
 
Det visade sig att olika delar av hagen hade återhämtat sig olika mycket. Vissa delar var 
fortfarande inte ens i närheten av att ha samma status som den kontinuerligt betade hagen, 
medan andra delar var på god väg och något var så gott som likställt. Mitt förslag för framtida 
skötsel är att behålla kor som betesdjur i området och successivt öka betestrycket då marken 
går mot en högre hävdstatus. Detta är med undantag av det område i hagen i vilket 
populationen av ängsskära växer. Ängsskäreplattmalen är beroende av ängsskärans 
blomstänglar för äggläggning och larvens utveckling. Där korna betar försvinner 
blomstänglarna och det skulle missgynna ängsskäreplattmalen kraftigt. Därför föreslår jag att 
hela området där ängsskäran växer stängslas in med elstaket, så att korna inte kommer åt att 
beta där, men att man i stället slåttrar inhägnaden i september. Så sent på året är 
ängsskäreplattmalen inte längre beroende av sin värdväxt, ängsskäran har hunnit fälla sina 
frön och slåtter skulle öppna upp ytor som underlättar för etablering av nya individer av 
ängsskära. 
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