
 
Leksands golfbana ligger i anslutning till fågelsjön Limsjön. Här har golfklubben samarbetat med den lokala 
fågelklubben så att golfbanan har blivit en förstärkning av naturen kring våtmarken. 
Älvdalens golfklubb kan också bygga sin anläggning så att miljön kring golfbanan blir mer levande! 

Golfbanan som naturområde 
Ett förslag till skötselplan 

 
Älvdalens Golfklubb planerar att göra en anläggning som ligger i anslutning till Ridhuset 
mellan Holen och Näset strax norr om tätorten. Bruksdammen i söder, ingår också i området 
och används idag som utslagsplats och ”Driving Range”. 
Det är Golfklubben ambitioner att skapa en golfbana som är anpassad till förutsättningarna i 
den befintliga naturen samt att underhållningen av anläggningen är miljövänlig och därmed 
uthållig i ett naturvårdsperspektiv. 
Områdets naturvärden skall också förstärkas och den biologiska mångfalden öka, genom 
anläggandet av våtmarker, gräsytor och ett naturvänligt skogsbruk. 
I mitt uppdrag ingår också att utveckla förslag på den grundläggande markbearbetningen så 
att golfbanan kan anläggas till glädje för såväl flora och fauna och de människor som 
kommer att utnyttja anläggningen. 
 
Insjön den 10 juli 2008 
 
 
Staffan Müller 
Zinkvägen 5, 793 41 Insjön 
Staffan.myller@telia.com 
070- 3 222 345 
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Golfbanan 
 
Beskrivning: Golfbanan är som regel en kortklippt gräsyta som angränsar till omkringliggande 
mark som för Älvdalens del omfattar ett småbrutet jordbrukslandskap som är beläget i en 
skogsbygd. Närheten till Österdalälven och till tätorten, påverkar också anläggningen. 
Det betyder att banan har likheter och kan innehålla naturvärden som gäller för 
omgivningarna. Jordbrukslandskapets fågelliv finns här, med gulsparv, sånglärka, storspov, 
tofsvipa m.fl. 
Buskskvättan håller till i de lägre buskmarkerna och i anslutning till trädbevuxna områden 
häckar bofink och lövsångare och ett antal trastarter. Hornugglan och tornfalken gillar att bo i 
talldungarna och använder starrmaden i som skafferi. 
I aspdungarna inom det aktuella området häckar spillkråka och andra hackspettsarter.  Knipan 
brukar besöka bohålen i träden. 
I den omgivande barrskogen trivs såväl tjäder som orre. 
Rådjur och skogshare samt grävling och räv är några av de däggdjur som trivs i denna typ av 
terräng. 
Floran på den blivande golfbanan består av ”vanliga” grässorter med inslag av högörter, typ 
älggräs och starr.  
Vide och björk samt olika barrskogsdungar kommer att omfattas av den aktuella 
exploateringen. Det finns en potential att förstärka floravärdena genom alternativa 
skötselmetoder av rufferna. Det skulle gynna tillväxten av vackra blomster och även locka 
ex.vis. fjärilar som gärna suger nektar av bl.a. tistel och vädd. 
Bäckarna som rinner genom området skall ses som en resurs i landskapsbygget och 
vattenkvalitén är sannolikt god för även den vattenlevande floran och faunan.  Vattnet utgör 
en rik naturmiljö och skulle liksom de blivande ruffarna kunna bli än mer värda ur biologisk 
synpunkt. 
För närvarande finns det inga solexponerade sandytor i området. Dessa är tillhåll för 
varierande insektsarter. Solen värmer upp sanden ganska snabbt och ger en extra funktion för 
de individer som väljer detta habitat. Steklar av olika slag har dem som jaktmarker. 
Planteringarna längs huskropparna och som prynadsbuskage finns inte i dag, men skulle med 
rätt växsorter kunna bli eldoradon för rara fjärilsarter (ex vis sorgmantel, amiral och 
påfågelsöga) och humlor.  
Det finns f ö ont om fågelholkar i det blivande golfbaneområdet. 
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Målsättning för golfbanan 
Älvdalens golfbana skall byggas så att den biologiska mångfalden ökar i området. 
De befintliga naturvärdena skall förstärkas och restaureras så att djurliv och växter har ett 
uthålligt habitat och kan beredas möjlighet att sprida sig till omgivande marker. 
 
Delmål: De kortklippta gräsytorna skall skötas så att småkryp kan trivas under ytan. 
Rufferna och naturmarken skall utgöra boplatser för fågellivet och hysa en mångfald örter. 
Buskagen skall i vissa fall bevaras för småfåglarna och mindre däggdjur. 
De kvarvarande träddungarna skall bevaras för trastar, hackspettar, rovfåglar och ugglor. 
Asp och vide/sälg skall utgöra prioriterade vedartade träslag, eftersom de är särskilt värdefulla 
för insektsliv och fågelfauna. 
Naturvärdena i de konstgjorda dammarna förstärks genom att sjöväxter tillåts leva i vattnet.  
Som kantskoning skall bara naturliga material användas. 
En förstärkning av den vattenlevande floran och faunan i bäckar och diken skall ske. 
Sandbunkrarna utgör en speciell naturtyp som lockar ex.vis den ovanliga stekeln Myrlejon. 
De skall skötas så att de gynnar den insektsfauna som trivs där. 
Planteringarna i rabatter och för övrig prydnad skall utgöras av växter som förutom att vara 
estetiskt tilltalande också skall locka rara fjärilar och andra hotade flyn. 
Ett eventuellt ”jord- och sandupplag” bör ställas i ordning och arrangeras för bl.a. backsvala 
och mindre strandpipare. 
Biocider och andra bekämpningsmedel samt konstgödsel skall användas restriktivt och ske 
efter samråd med Miljökontoret i Älvdalen. 
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Åtgärdsförslag 
Rufferna slås och skörden balas på plats och transporteras omgående bort, på de ställen där 
det är möjligt. På de ytor som inte kan balas skall slaghack användas. Skörden räfsas ihop och 
komposteras. 
Buskmarkera förstärks med avverkning av träd, där ex.vis vide och benved sparas.  
Lövskogsdungarna bevaras där det är praktiskt möjligt att bevara den högre vegetationen. 
All sälg, rönn och asp bevaras i bestånd där förutsättningarna finns. 
 
Barrskogen har inget egentligt värde som kan bevara och förstärka den biologiska 
mångfalden, eftersom omgivningarna till stor del är täckt av gran och tall. Enstaka, grovt 
vuxna furor skall bevaras för främst, tornfalk, spillkråka och pärluggla. 
 
Vattenspeglarna kommer att utgöra ett värdefullt habitat för många organismer. Förutom att 
utgöra hinder på golfbanan kommer de också att hysa fågelarter, insekter (typ sländor och 
fjädermygg) samt olika amfibier (ex.vis. grodor och salamandrar).  
Åtminstone 3 olika dammar bör anläggas på de lägst belägna markerna inom banan. Förutom 
de biologiska värdena, kommer de också att fylla en funktion som ”extrapoleringsdammar” 
d.v.s. vara naturliga reningsverk för det vatten som rinner genom området. Här kan också den 
överskottsnäring och bekämpningsmedelsrester, som kan härledas till golfbanan, renas  
Undervattensvegetationen i dammarna bevaras. En kantzon på 1m, utom inom spellinjen, får 
endast buskröjas och först > 1 augusti gräsröjas. Det samma gäller för de öppna diken och 
vattendrag som finns i området. 
Bäckar och diken som rinner genom området skall kartläggas till sitt innehåll. En 
naturinventering och en miljöanalys genomförs. Detta gäller såväl bäcken som kommer från 
Bruksdammen och de diken som finns här. 
Sandbunkrarna skall enbart rensas mekaniskt. 
Planteringarna skall bestå av vegetation som gynnar fågellivet och fjärilsfaunan. Björnbär, 
hagtorn, syren, syrenhortensia, rosenspirea, vit schersmin, brudslöja, blåklint, isop, vit 
kaprifol, kungsmynta, kärleksört, axveronika, nejlikor, pepparrot, sommarflox, rölleka, 
reseda, rosenflockel, spirstånds och astrar är några av de plantor som gynnar faunan. 
På de öppna områden som skall kompletteras med vegetation anläggs högörtsrabatter som 
innehåller kardborre, tistel och blåklint. Anlagda buskage skall innehålla ölandstok 
(Goldfinger), hagtorn, hassel, rönn, vinbär, rosentry, fågelbär samt häggmispel och 
bukettapel. 
Om grus, sand och jord deponeras inom golfbanan är det värdefullt om det läggs upp i högar 
så att backsvalorna kan finna lämpliga boplatser. En större och öppen grusyta lockar också 
fågelliv och insekter. 
För att gynna fågellivet och fladdermössen byggs konstgjorda reden/holkar för dessa. 
5 uggleholkar, 20 starholkar, 50 småfågelholkar sätts ut efter samråd med de lokala 
ornitologerna. 5 risbon/plattformar för hornuggla/tornfalk byggs och placeras ut efter dito 
samråd. 2 fladdermusholkar sätts upp i de kvarvarande barrskogsdungarna. 
Aktsamt användande av svamp- och ogräsbekämpningsmedel/konstgödsel på greenerna. 
En regelbunden utvärdering av effekten av givorna skall ske i samråd med Miljökontoret i 
Älvdalen. 
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Markanvändning/bearbetning och kostnader 
 

 
 

Skogsmarken 
Det grundläggande markarbetet omfattar främst skogsavverkning och stubbfräsning. 
Det kostar ca 20 000: -/ha att fräsa de beskogade ytorna och planera marken enligt nedan. 
Fräsningen bör ske med en maskin som har ett högt varvtal på aggregatet (>1 500v/min) så att 
svårhanterlig flisfraktion elimineras. 
Efter stubbfräsningen skall ytan planeras av en vals som jämnar till den frästa ytan. 
Därefter är ytan i skick att anläggas som golfbana. 
  

 
 

Lövskogen 
Kring Näset och Holen finns det ett jordbruks/brukslandskap som även hyser lövskogar på de 
igenväxande odlingsmarkerna. Denna naturtyp är mycket värdefull för i stort sett alla 
organismer i området och bör bevaras det är möjligt för banans dragning. 
Lövskogen i den norra delen av planområdet bör bevaras och lämnas för fri utveckling. 
Ett 50-tal fågelholkar bör sättas upp i såväl barr- som lövskog.  
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Ängsmarken 
 

Golfbanan anläggs till stora delar på skogsmark som öppnas upp för användarna. 
Det finns egentligen bara en öppen, odlad yta i området. 
Det är viktigt att åkern som är belägen mitt i banområdet, bevaras öppen och besås med 
attraktiva blommor i ruffpartierna. 
Omgivande skog bör avverkas så att ängen blir så öppen som möjligt. 
Ruffens blommor är estetiskt tilltalande och lockar dessutom fåglar och fjärilar till ängen. 
Svalor, starar och olika typer av dagfjärilar, typ amiral, sorgmantel, påfågelöga och 
gräsfjärilar kommer att besöka blomsterängen. 
 
Den befintliga starrmaden jordfräses med samma maskiner som utför stubbfräsningen och 
besås sedan med blomsterängsfröer som finns att beställa med önskat innehåll. 
Ruffen skördas efter midsommartid och bör årligen kunna användas som foder för det 
näraliggande stallet, utan kostnad för golfklubben. 
Det är viktigt att vallen inte bara slås av och blir liggande, utan grödan skall fraktas bort så att 
ängen blir utarmad och så näringsfattig som möjligt. Således skall inte det aktuella området 
gödslas! 
Kostnaderna för fräsningen av marken är ca 5 000: -. 
Insådden beräknas kosta 20 000: -. 
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Huskropparna bevarar också de kulturhistoriska värdena och kan beskriva vad som en gång i 
tiden har förevarit inom området. 
Anslagstavlor och information om golfbanan, monteras också lämpligen upp på husväggarna. 

Befintliga stigar 
 
De befintliga vägarna och stigarna 
inom området skall användas som 
transportleder för fordon och 
golfspelare. 
Beroende på markbeskaffenheten 
krävs det åtgärder för att förstärka 
vägytorna. 
Det gemensamma för alla vägar 
och stigar inom golfbanan är 
ytbeläggningen som skall vara 
stenmjöl med fraktion 0 – 8mm. 
Detta material är den billigaste 
och medför att ytan blir så bra 
som möjligt för användaren. 
Stenmjölsytan ”smälter” dessutom 
in i terrängen och blir därmed 
också estetisk tilltalande. 
Denna fraktion kräver dessutom 
litet underhåll och är hållbar! 
Längs stigen placeras bänkar och 
informationstavlor som berättar 
om golfbanan och dess 
innevånare. 
Kostnaderna för stenmjölet är ca 
10: -/lpmtr (vid vägbredd på 2m). 
Stora delar av bef. vägnät kräver 
inget bärlager, fiberduk och 
dränering, men där det behövs, 
ökar kostnaderna med ökade 
åtgärder. 
 
 
 

Befintliga byggnader 
Det finns olika byggnader inom 
golfbaneområdet som skall ses 
som tillgångar i planeringsarbetet. 
Dels kan de utnyttjas som förråd 
och ex.vis som rastplatser med 
bänkar mot husväggen. 
Hussvalan får här också ett 
underlag för sitt rede och liknande 
för flugsnapparen och trast. 
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Herrgården 
 

Lokaliteterna är mycket lämpade som mangårdsbyggnad för klubben och här kan också en 
utställning om den ”miljövänliga” golfbanan exponeras! Planteringarna kring fastigheten bör 
utföras med en speciell strategi vilken innebär att locka såväl fåglar som fjärilar till 
anläggningen. I en särskild bilaga i denna utredning, beskrivs vilka plantor som kan vara 
lämpliga att använda för att uppfylla målsättningarna. 
 

 
 

Parklandskapet/bruksmiljön 
 
Det finns ett tilltalande område inom golfbanan, som ligger i anslutning till bruksbäcken strax 
norr om Herrgården. 
Byggnaderna bör tas om han så att de bevaras i sin miljö och till skillnad från lövdungarna i 
norr bör hagmarkskaraktären i detta landskap bevaras och förstärkas genom röjning och 
gallring. Alla aspar som finns i hagmarken bör bevaras för bl.a. hackspettar och starar och 
andra fågelarter som gilla denna naturtyp.  
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Vattendragen 
Det finns flera vattendrag som rinner 
genom området. 
Bäcken från Bruksdammen är den 
största och bör inventeras innan en 
planering av vattenhanteringen 
genomförs. 
Sannolikt finns det fisk som lever i det 
strömmande vattnet och de 
vattenlevande organismerna bör 
skyddas. 
En inventering av de biologiska 
värdena i de rinnande vattnen skall 
göras. 
Förslagsvis ges uppdraget till Miljö-
linjen på Leksands gymnasieskola.  
Kjell Leander som arbetar som lärare 
på programmet besitter kunskaper och 
kompetens för att utföra såväl 
inventeringar som provfiske och hans 
elever kan utföra de biotopvårdande 
insatserna i vattendragen. 
För att höja statusen på golfbanan som 
naturområde, kan ex.vis en 
inplantering av Flodkräfta göras i en 
speciellt iordningställd del av bäcken. 
 
 
 
Även de grävda dikena skall ses som 
en resurs för golfbanan. De kan 
arrangeras så att acceptabla natur-
värden kan skapas. 
Det är också kring de befintliga dikena 
som vattenspeglarna skall anläggas. 
Släntlutningen skall korrigeras från 
att vara vertikala till att bli högst 8 
graders lutning. Detta gynnar framför 
allt de amfibielevande organismerna 
som groddjur och sjöfåglar som änder 
och vadare. 
Buskröjning längs dikesrenar och 
bäckar, missgynnar fisk och kräftor, 
men är gynnsam för det övriga 
djurlivet. 
Uppskattningsvis kommer en 
naturinventering/provfiske i 
vattendragen att kosta 10 000: -. 
Biotopvården belöper på ungefär den 
dubbla kostnaden. 
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Bruksbäcken 
 
Flödet strömmar genom stora delar av 
den planerad golfbanan och skall ses som 
en värdefull resurs i planeringen av 
landskapsbilden kring anläggningen. 
Bäcken har förutsättningar att hysa det 
fågel- och djurliv som kräver denna 
speciella miljö. 
Det är främst viktigt att göra en 
biotopvård i vattendraget så att de 
naturliga stammarna av öring och kräfta 
kan säkerställas. 
En särskild naturinventering med bl.a. 
s.k. ”Elfiske” i bäcken bör genomföras. 
Resultatet av denna undersökning kan 
skapa ett samarbetsprojekt mellan 
golfklubben och den lokala 
fiskevårdsområdesförening som 
tillsammans utvecklar habitatet ”det 
rinnande vattnet”. 
Golfklubben skall ha så mål att kunna 
stoltsera med ett fågelliv som är värdigt 
bäcken, bl.a. strömstare och forsärla samt 
också kunna visa upp en säkerställd 
population av den inhemska flodkräftan. 
Även de anlagda dammarna/vatten-
speglarna i golfbanan kan utgöra 
yngelplatser för flodkräftan, genom att de 
arrangeras med en speciell botten och 
med en bra vegetation. 
Markvården kring bäcken kräver också 
speciell hänsyn och röjningen a 
vegetationen kring vattendraget är en 
grannlaga uppgift eftersom de estetiska 
värdena måste vägas emot de biologiska, 
som kräver en viss beskuggning av 
bäcken. 
Kring industribyggnaderna längs bäcken, 
är det viktigt att förstärka buskagen så att 
den ”annorlunda” arkitekturen på 
byggnaderna kan döljas med naturlig 
vegetation. 
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Det öppna landskapet 
 

 
 

Den fantastiska utsikten från golfbanan kan förstärkas.                   En manipulerad bild som visar hur det kan se ut! 
 
Golfbanan är belägen i en fantastisk miljö som skall förstärkas. Det öppna landskapet är idag 
kraftigt förbuskat och genom slyröjning och stubbfräsning kan vyerna göras mer tilltalande. 
Även fågel- och djurlivet kommer att gynnas av dessa markåtgärder. 
Principen måste vara att öppna så mycket som möjligt och bara ta hänsyn till de restriktioner 
som nämns i denna utredning, d.v.s. att bevara aspdungar och sälg samt enstaka rönnar för 
fågellivet. 
Storspoven, tofsvipan, sånglärkan och staren kommer under försommaren att glädja alla 
golfspelare som vistas på banan! 
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Betesdjur 

 
För att sköta om och underhålla en golfbana krävs det stora ansträngningar. 
Gräsklippning och slyröjning är några av de skötselåtgärder som skulle kunna rationaliseras 
med hjälp av betesdjur. 
Nötkreatur, häst och får är djur som skulle kunna avlasta markskötarens jobb. 
I anslutning till den blivande golfbanan finns det ett stall som hyser ridklubbens hästar. Det är 
de enda betesdjuren som för närvarande finns i området. 
Med tanke på säkerhetsriskerna som en golfbana medför, är det svårt att placera hagar i 
området. Dock är det värt att se över möjligheterna till en betesdrift på Älvdalens Golfbana 
och föreningen bör kontakta såväl Älvdalens ridklubb, närliggande lantbruk med djurhållning 
och även fårägare i Åsens by (som har ett bestånd av de utrotningshotade lantrasen skogsfår). 
Det är främst hagmarken norr om Herrgården som skulle vara lämplig som kombinerad med 
betesmark. 
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Djurlivet 
 

Eftersom golfspelarna skall 
samsas med den omgivande 
naturen är det värdefullt att 
även de större djuren ges 
livsutrymme i området.  
För vissa golfspelare kan viltet 
utgöra en attraktion och för 
andra ett gissel. 
Den finns en naturlig 
förekomst av såväl älg som 
rådjur, hare, bäver, räv, 
grävling och ekorre. 
Merparten av dessa djurarter 
kan ses som störningsmoment 
i den pågående 
markanvändningen. 
De skador som främst älg, 
rådjur, bäver och grävling kan 
åstad-komma på en golfbana, 
är inte att förringa. 
Det är bra om Golfklubben till-
sammans med det aktuella 
jaktvårdsområdet kan göra en 
åtgärdsplan för hur dessa djur 
skall förvaltas inom området. 
 

Fladdermusen är en 
hotad art på våra 
breddgrader. 
På golfbanan kan den 
komma att få en fristad. 
Lämpliga jaktmarker 
kommer det att finnas 
för denna förträffliga 
myggjägare! 
Med hjälp av speciella 
fladdermusholkar kan 
man locka dem till 
banan. Alternativt 
lämnar man en vinds- 
våning i något uthus 
öppen för dem! 
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Slagugglan kommer att kunna trivas på golfbanan   Foto: Magnus Ullman 

 
 

Fågellivet 
 

De flesta fåglarna på golfbanan är speciella arter som kräver särskilda habitat. 
Golfklubben bör slå fast vissa ”Indikatorarter” i sin miljöanalys. D.v.s. att man strävar efter 
att några arter verkligen dyker upp efter olika markarbeten och skogsvårdsinsatser. 
De kortsnaggade gräsytorna, sandbunkrarna, örtrika ruffar, vattenspeglarna, sparade 
aspdungar och ”bärande” träd och buskar (typ rönn, olvon, hägg och en), videsnår, 
grovtallbestånd och björkdungar etc. kommer att gynna fågellivet.  
Sannolika arter som kommer att finnas på anläggningen när den färdigställts är: 
Kricka, gräsand, knipa, tofsvipa, skogssnäppa, gråspett, spillkråka, mindre hackspett, 
sparvhök, ormvråk, hornuggla, kattuggla, slaguggla, järpe, flugsnappare, forsärla, trastar, 
finkar och mesar samt stare, kan vara fågelarter som kollas upp av någon lokal fågelskådare i 
samband med utvärderings- och uppföljningsarbetena avseende natur- och 
miljöanalysarbetena som föreslås ske åtminstone vart annat år. 
För att ytterligare förstärka fågellivet på anläggningen bör golfklubben sätta upp 50 
småfågelholkar, 10 starholkar samt 5 uggleholkar. 
Holkstorlek och förslag till växtarter och anläggningar som lockar ett större fågelliv, finns i 
bilagan.  
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Floran och insektslivet 
Genom att så in och plantera vissa speciella blommor, kan den biologiska mångfalden öka. 
Såväl på rufferna som i de traditionella planteringarna bör en särskild insådd göras. 
Generellt kan man säga att ”blåa blommor” typ tistel, vädd, blåklint etc. är särskilt lockande 
för humlor och fjärilar. 
Som bilaga medföljer en förteckning över plantor som är särskilt väl lämpade ur estetisk 
synpunkt och för djurlivet. 
 

 
 
 
 
 
Påfågelöga, sorgmantel och amiral, är 
fjärilsarter som kan öka attraktionen på 
golfbanan. 
Rätt sammansatt utsäde och plantor kan 
ge en rikedom i golfbanan som ger eko 
även i naturvårdskretsar! 
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Bilaga 

Att anlägga en trädgård för ”vilda grannar” 
 
 
Blomsterängen 
Vi anlägger en blomsteräng som innehåller så många av de hotade växterna som möjligt. 
Ängen skall vara en fattigmark som hävdas på det sätt som skapar de bästa förutsättningarna. 
Ängen skall locka flora och fauna som är mätbar. 
 
Ett öppet dike 
Om det är möjligt bör ett öppet dike anläggas i ängs- och åkerområdet. Vattenföringen är minimal, men 
dagvattnet från området kan ledas till diket via de dammar som kommer att byggas. Diket skall rensas från 
vedartade växter, men för övrigt skall floran få utveckla sig fritt. 
 
Den anlagda åkerholmen 
Hit fraktas sten och planteras en optimal bukett av bärande buskar och träd. Hassel, slån, hägg, rönn, en, olvon, 
vildapel etc. är några arter som är lämpliga att plantera. 
 
Enebacken 
Detta är en torr miljö som också bör etableras på stenbunden mark. 
Här utvecklar man en torr miljö, gärna med inbyggda ”bassänger” som vattenfylls vid regn. 
 
Skogsdungen 
Vissa trädslag sparas helt från avverkning där det är möjligt. 
Asp, rönn, sälg, olvon är särskilt skyddsvärda. 
Skogsdungarna kan också förstärkas med inplantering av främmande trädslag som lockar främst fågellivet. 
Cembratall, vildapel olika sorters övriga bärbärande trädslag lockar mycket fågel. 
 
Den traditionella trädgårdsmiljön kan utvecklas enlig följande: 
 
Häcken 
De allra flesta trädgårdarna har buskage eller häckar som avgränsar delar av trädgården. 
Spireor, mispel och oxbär är vanliga. Andra buskartade växter kan prövas och vår häck bör bestå av en rad olika 
arter som är bärande, rikligt blommande eller bara vackra. För forskarskolan är jämförande studier i häckmiljön 
mycket intressant! 
 
Snåren på golfbanan och i trädgården 
Här skall man anlägga en prydlig ridå. Buskaget i trädgården skall både vara estetisk tilltalande och attrahera 
viltet. Bärande buskar och blommande snår som doftar gott. Så skall det bli! 
 
Gräsmattan 
En gräsmatta kan vara ensartad, välgödslad och dressad. Den kan också vara stark, mager och innehålla ett 10-tal 
olika grässorter med kämpar och fibblor som sticker upp sina fröställningar trots klipparens knivar. Att jämföra 
en ”naturlig” gräsmatta med en tuktad är en höjdare! 
 
Komposten 
Detta är igelkottens och daggmaskarnas miljö. En varmkompost och en trädgårdskompost är egentligen 
tillräckliga som studieobjekt för två veckors forskarläger. Vi får nöja oss att peta i ytan på mullen, men skall 
bidra till att utveckla kompostmiljön så att även igelkotten så småningom hittar hit. Kopparödlan gillar också 
komposten. Därför bör ett mindre område med solexponerade gräsytor som förblir oslagen under hela 
sommaren, finnas i anslutning till kompostområdet. 
Eftersom nässlan är den särklassiga värdväxten för många av våra dagfjärilsarters larver, blir det självklart att 
anlägga en nässelodling. Eftersom den är kväveälskande bör nässlorna finnas i anslutning till komposten. 
  
Fågelbadet 
Ett mindre fågelbad bör anläggas. Här kan man plantera de växter som hör vattenpölen till. Samtidigt får 
fåglarna möjlighet att dricka och tvaga sig. Även fjärilar gillar vatten och rätt anlagd blir fågelbadet en 
mötesplats för det vilda i trädgården. 
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Groddammen 
Eftersom försöksanläggningen kommer att innehålla mångfald, skapas också förutsättningar för överlevnad inte 
bara för igelkott och fjäril, utan även för groddjur. 
Groddammarna kommer att bli vanligare i svenska bostadsområden i framtiden. Den har genom SNF’s kampanj 
kommit att bli något av en symbol för att vi med hjälp av maskiner kan nyskapa en ovanlig naturtyp. 
Groddammen är större än fågelbadet och bör i likhet med övriga våtmarker i trädgården, anslutas till det lokala 
dagvattnet.  
 
Buskage och rabatter för fjärilar och fåglar 
Genom att plantera rätt växter kan man locka till sig merparten av de nektarälskande dagfjärilarna och nattflyn. 
En mängd publikationer beskriver lämpliga buskar, perenner och ettåriga växter. I ett färgsprakande buskage för 
fjärilarna och en läcker fjärilsrabatt med doftande såpnejlika och reseda skall vi hitta våra forskande ungdomar 
om några år. 
Buskar och snår är lockande som skydd för fåglar och djur, häckar med bärande bär och blommor är bra. Ex.vis  
Buskar och träd för fåglar och fjärilar 
En, hassel, fågelbär, äkta fläder, olvon, syren, rönn, vinbär, hagtorn, rosentry, rosen- eller björkspirea, oxbär 
samt häggmispel, bukettapel och den mest värdefulla; Budlejan som kräver mycket omsorg för att kunna 
överleva vintern i Älvdalen. 
Växter som lockar nattsvärmare och flyn: 
Kaprifol(vit), såpnejlika och vänderot. 
Blommor i rabatten för vackra fjärilar: 
Blåklint, isop, kungsmynta, kärleksört, lavendel, mejram, axveronika, nejlikor, sommarflox, vädd, trift, 
prästkrage, vivor, rölleka, reseda, rosenflockel, spirstånds och astrar. 
 
 
Gamla kulturväxter 
Många av dåtidens kulturväxter gav mer pollen och nektar, dofter och färg än dagens. 
För att knyta ihop kulturlandskapets olika biologiska värden, bör Rättvik också utnyttja de gamla kulturväxterna, 
grönsakerna och fruktträden som fortfarande finns bevarade i genbank. 
Om fjärilarna och sniglarna blir fler på grund av ursprungsmaterialet vet vi inte, det blir våra forskares uppgift att 
ta reda på! 
 
Fågelholkar 
 30 mm ¤ för småfåglar, 50 mm ¤ för stare samt 100 mm ¤ för kattuggla och knipa, är givna ingredienser i en 
Insjöträdgård 
 
Vinterfågelmatning 
Ett annat sätt att öka den biologiska mångfalden, är att ha en kontinuerlig utfodring av Småfåglarna kring 
golfbanan. Solrosfrö, hampfrö och havre samt späck o talg är bra från augusti – maj. Framför allt mars – maj är 
mycket värdefullt för flyttfåglarna! 
 

 

 
 
 
 
Sveriges ornitologiska 
förening/SOF, har gjort en 
satsning på vinterfågel-
matningen och genomför en 
årlig kampanj, Vinterfåglar 
inpå knuten, som skulle kunna 
utvecklas även som ett 
golfbaneprojekt. 
Hemsida för info: sofnet.org 
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