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Hva skal jeg snakke om?

Hva menes med blomsterenger ?

Hvordan følge opp de som skjøtter ?

Hvordan begrense uønsket vegetasjon ?

Hvordan gjennomføre tradisjonell skjøtsel ?

Erfaringer med beite

Spesialskjøtsel av truede arter

Forhindre tråkkskader
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Hva er en blomstereng ?
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Slåttemark

Anlagt, ganske artsrik eng

Tidligere plenareal

Kløver-/prestekrage-eng

Åpen grunnlendt kalkmark

(Naturbeitemark)

Kombinasjoner
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Hvordan følge opp de som utfører jobben ?
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Eget personell – erfaringsutveksling

Frivillige org. – enkle avklaringer

Velforeninger ol. – varierende behov

Entreprenør – kursing og oppfølging

• Detaljerte beskrivelser og kart

• Oppstartsbefaring

• Underveisbefaringer

• Kontroller
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Hvordan begrense 
uønsket vegetasjon ?
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Tiltak mot fremmede planter

• Bekjempelse av mange arter, spesielt følgende:        
russekål, kanadagullris, steinkløver, hvitdodre, 
ullborre, vinterkarse, dagfiol, fagerfredløs ……

Tiltak mot annen uønsket vegetasjon

• Luking av flere arter, spesielt følgende:    
løkurt, hundekjeks, burot, tistler
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Hvordan begrense uønsket ….?
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Storfebeite tidlig

Intensiv plenklipping på 
omkringliggende arealer
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Hvordan gjennomføre tradisjonell skjøtsel ? 
- slått 
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Slå næringsrik 
vegetasjon 2 ganger i 
sesongen

Slå arealer til ulik tid
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Slått 
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Tilpasse slåttetidspunkt til 
artssammensetning og behov

• Slå tidlig for å begrense uønsket vegetasjon 
som blomstrer tidlig

• Slå sent for at ønskete seintblomstrende
planter skal få frødd seg

• Ikke slå åpen grunnlendt kalkmark eller bare 
slå de frodigste delene

• Spare arealer for insekter som har ulempe av 
slått
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Tradisjonell skjøtsel 
- holde nede busker og trær 
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Kappe ned oppslag under slått

Fjerne busker og spirende småtrær 
med røtter der det ikke slås

Spare biologisk verdifulle busker, 
samt tynne og beskjære

Tynne halvåpne engkanter

Beite tidlig og seint
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Tradisjonell skjøtsel  
– håndtering av avklipp 

10.02.2021 10

Rake nøye og fjerne alt plantemateriale (høy og 
kvist)

Grove stammedeler bør bli liggende, greiner må 
fjernes

Flytting av høy til mer artsfattige deler av 
engområde

Bruk av høy for jordproduksjon, forbrenning og 
vinterfor
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Spesialskjøtsel av truede arter
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Luke konkurrerende vegetasjon

Blottlegge jord omkring plantene

Skjerme mot slått 

Supplerende innplanting og utsåing

Beite / tråkk
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Forhindre tråkkskader
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Muntlig informasjon og mediainnslag

Skilting (permanente og midlertidige)

Spare «stikkebusker» og legge ut stokker

Skigard, taugjerder og håndløper
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