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I början av 1980-talet var Ekbacken en 

kraftigt igenvuxen hagmark med täta bestånd 

av al, björk och frodiga slånbuskage. 

Björnbär, tistlar och nässlor täckte stora 

delar av marken. Hoppet var dock inte ute 

för området. När vi som arbetar ideellt i 

Naturskyddsföreningen Söderåsen startade 

vårt restaureringsarbete, så lyste fortfarande 

gullviva och flera arter orkidéer upp den 

ensidigt gröna och artfattiga 

markvegetationen. Vår första uppgift var att 

skapa förutsättningar för solljuset att nå ned 

till marken. Successivt reducerades antalet 

träd inom området och de täta partierna av 

slån och björnbär avlägsnades helt. 

Ekbacken såg åter dagens ljus och började 

blomma igen. Fjärilar och insekter återvände 

liksom fågellivet.  

Skötseln (hävden) av Ekbacken sker 

kontinuerligt och omfattar bl.a. två 

återkommande åtgärder. På senvintern röjs 

och krattas (fagas) Ekbacken för att ge 

solljus och värme till den nya växligheten 

och för att avlägsna näring som skulle gynna 

kväveälskande växter som exempelvis 

nässlan. På eftersommaren när blomstren 

gått i frö, slås området med lie och 

slåtterbalk. Efter en veckas torktid samlas 

materialet ihop. Blomsterfröna ska då ha 

lossat och ge möjlighet till en än större 

blomsterprakt påföljande år. För att fullborda 

cykeln bör Ekbacken betas någon vecka efter 

slåttern vilket också görs under 2010-talet. 



Betet är viktigt dels för att hålla efter skott 

från nässlor, slån och björnbär och dels för 

att bereda markytan för de nya fröna och 

mulla ned dem. 

 

Floran på Ekbacken kämpar mot ett alltför 

stort nedfall av kväve som missgynnar den 

ursprungliga floran. Genom en kontinuerlig 

slåtter går det dock att hålla efter och 

reducera den högvuxna, kvävegynnade 

floran till förmån för gullviva, orkidéer, 

småvänderot, gökblomster, ängsbräsma m.fl. 

Ekbacken har aldrig haft och kommer aldrig 

att uppvisa den blomsterprakt som en genuin 

äng har, men ett besök i maj blir ändå en 

vacker och rofylld upplevelse, ty då är den 

som finast. Fågellivet är stort och varierande 

på och i anslutning till Ekbacken. Stenknäck 

syns och hörs året om, och ett flertal sångare 

däribland kärrsångare liksom törnskata, 

hackspettar m.fl. är vanligt förekommande. 

Att sitta under den stora eken en 

försommardag - eller kväll kan verkligen 

rekommenderas. Med lite tur kommer då 

morkullan flygande på sin patrull i kanten av 

sitt stråk, och röjer lätt sin närvaro med sina 

karakteristika knorranden. Finns det flora 

och fågel så finns det insekter. Dagfjärilar 

såsom bastardsvärmare, blåvingar och 

pärlemorfjärilar kan beskådas på nära håll. 

Och för den som inte räds getingar, finns den 

magnifika och fridfulla bålgetingen att 

betrakta, men då på håll. En geting är i alla 

fall en geting. Vi har plats för fler som vill 

delta i praktiskt naturvårdsarbete. Slå med lie 

är en konst man kan lära sig. Hålla en kratta 

och använda såg, yxa eller sekatör kan alla. 

Hör av dig till Bjarne på 070-581 28 41 

bjarnehols@telia.com eller Martin på 070-

191 08 30 jordbergapersson@hotmail.com så 

berättar vi mera. 

Ängen finns öster om Åvarp i anslutning till 

naturreservatet Åvarps fälad. Se separat 

dokument om vägbeskrivning till 

Ekbacken. 

 


