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Träd i betesmarker
Träd har alltid haft stor betydelse för
människan. Människan har sökt skydd av
trädet och fått värme, mat och redskap därifrån.
Träden har alltid haft mycket att berätta och
människan har sökt sin tillflykt till deras lugn
och helande kraft. Träden var också många
gånger gudarnas och andra andeväsens hemvist.
I betesmarkerna efterstävas ett så brett utbud
som möjligt av olika arter. Effekten blir att
blomningstid och fruktsättning varierar och
insekter, fåglar och andra djur får lättare
att hitta föda och boplats under en längre
tidsperiod. Fristående träd som får sin stam
solbelyst kan hysa en mängd småorganismer
och har möjligheten att utveckla en vacker vid
krona. Samtidigt som en träddunge kan vara
ett välkommet skydd – den ger skugga och
lä. De träd som utvecklar bär eller nötter, ett
”bärande” träd, är värdefullt för insekter, fåglar
och smådäggdjur.
I forna tider hägnades åker- och ängsmark in
och djuren fick beta på utmarken. Utmarken
kunde variera från ren skog till nästan trädfritt
område. Ett uttryck som ofta förekom var att
”djuren får gå på skogen” och gamla kartor
visar också att djuren betade på det som idag är
tät skog.
Följande finns nertecknat på en 1700-talskarta
från Olivehult i Kristbergs socken: ”överväxt
med mycket tall, björk, gran och ahlskog,
jämte enebuskar, som bortröjde skulle lämna
tillräckligare mulbete”. Varefter man behövde
utöka betesmarken röjde man undan träd
och buskar för att marken skulle kunna ge
tillräckligt med foder. Allt som röjdes bort
omhändertogs dels till virke och ved och dels
till vinterfoder för djuren.

Ask

Asken kallas ”det kungliga trädet” som kommer
sent och går tidigt, eftersom det slår ut sent på
våren och fäller sina blad tidigt på hösten. I
Nordens forntid var asken Yggdrasil världsaltet.
Det var under askens krona asagudarna höll ting
och olika rådslag. Det har alltid varit rådligt att
behandla en ask med vördnad.
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Ståtliga askar i sydvästra delen av Närke

Även i våra dagar är det rådligt att behandla
asken med aktsamhet då den är drabbad av
askskottsjukan. Ännu så länge vet inte forskarna
så mycket mer om sjukdomen än att början
till det onda är en liten svamp som angriper
fjolårslövets bladskaft och att svampsporerna
sedan angriper skottspetsarna. Dessa sporer kan
med vindens hjälp spridas långt. I dagsläget finns
inget botemedel för de träd som fortfarande
finns kvar. Rådet är att låta träden stå kvar så
länge de inte utgör någon fara med nedfallande
grenar eller krona. Botemedel för ormbett
däremot, lär utpressad saft från askens löv i ett
glas vin vara.
Askens virke är hårt och segt varför det har
använts till bland annat lattor för segel, yxskaft,
tennisrack, skidor och bandyklubbor. Inom
gammalt som nytt vagnmakeri. Den brittiska
biltillverkaren Morgan bygger bilens stomme av
ask.

Resterna av en 7 meter, i omkrets, stor ask står
i Rinkaby socken i Närke. Det är den grövsta
asken i Sverige och finns omtalad redan på
1600-talet.
Askens blad är parbladiga. Knopparna lyser
svarta och påminner om en rådjursklöv.

Oxel och Rönn

I tidernas begynnelse ansågs växter med röda
bär besitta magiska krafter. Rönnen har i
gammal folktro kunna ge skydd mot allehanda
trolltyg. Rönnkvistar i ladugården skulle gynna
en rik mjölkproduktion likaså skulle en kvist
under huvudkudden båda för en god natts sömn.
”Flygrönnen” – en rönn som grott och fått fäste
i en grenklyka, ansågs ha extremt starka krafter.
Den gav gott skydd mot troll och häxor och
kunde vara god hjälp i letandet efter skatter.
Exempelvis användes den gärna till slagruta i
letandet efter vattenkällor. Däremot råkade en
fiskare få en rönnkvist i sin eka spåddes tomma
nät.

Det ljusa sega och svårkluvna virket används
till sniderier och tumstockar bl.a. Knopparna
är gröna- eller brunaktiga och klibbiga. Bladen
på oxeln är mörkt gröna och dess undersida är
silverglänsande ludet. Både oxel och rönn med
sina vita blommor och röda bär är värdefulla för
både insekter och fåglar.
Om oxel och rönn säger man att” de är som bror
och syster– samma andas barn och äkta nordbor,
den ene är seg och knotig, stormtrotsande, bred
och den andre vek, spädlemmad och gracil”.
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Oxel i vinterskrud
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Eftertraktade rönnbär

De röda bären var välkomna vitamintillskott
under mörka vintertider. Både bär och bark
användes i folkmedicinen- barken med dess
garvsyra var bra mot frossan (malaria) och
bären med sitt C-vitaminrika innehåll höll
skörbjuggen borta och lindrade ”stenplågan”
(njur-eller urinsten) med sin urindrivande effekt.
Rönnens knoppar är gråludna och bladen
parbladigt sammansatta av småblad.
En oxel blir betydligt större och kraftigare än
rönnen och har tjockare stam. Oxeln är ett tåligt
träd och står emot vinden bra.

Marker där djuren ska beta har varit beroende
av att ljus kommer ner till marken för att
markvegetationen ska etablera sig.
Det är alltid ett ställningstagande då en igenväxt
betesmark ska öppnas upp. Vilka träd ska sparas
kvar på markerna och varför och hur.
			

Är du rådvill och har frågor som rör betesmarker – hör
av dig till Länsstyrelsen.
Marie Edvardsson Svärd tfn: 019 - 19 35 62
Yvonne Haglund tfn: 019 - 19 39 74
Ida Lija tfn: 019-19 35 19 (betesmarksrestaurering)
Lästips: Träd och människor av Ola Persson

