6 Smedsgården
I Smedsgården på norra Alnö finns en vacker
ängsmark. På våren lyser ängarna gula av gullviva och vårlök. Ängsvegetationen är ett resultat
av ett månghundraårigt brukande med lieslåtter och bete. Reservatet på 5 ha som bildades
1982 sköts genom årlig slåtter och med en
hage som betas av får. Området är klassat
enligt Natura 2000: ”artrika torra friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ med
karaktärsarter som gullviva, backnejlika och
rödkämpar”.

Växter
Tidigast är växter som gullviva, smånunneört,
vårförgätmigej, vårlök, sanddraba, bergviol,
sandviol och nagelört. Något senare blommar getrams, gul fetknopp, gulmåra, backglim,
backnejlika, smörboll, backruta, darrgräs, backsmörblomma, backlök, styvmorsviol, backtrav,
tjärblomster, kärleksört, slåtterfibbla, vårstarr,
snårstarr, rödkämpar och mörkt kungsljus för
att nämna några arter som gör ängarna så fantastiska. Andra spännande arter är stenbräken,
gaffelbräken och den sent blommande bergmyntan.
Djur
Stor chans att se mnemosynefjäril, Medelpads
landskapsfjäril, men även många andra fjärilar.
Gillar man gräshoppor och vårtbitare är ängsmarker oftast värda ett besök. Även fågellivet
är rikt kring ängsmarker som betas. Kring
Smedsgården kan man få se enstaka rovfåglar,

Åk rakt fram genom rondellen efter Alnöbron och ta sen av mot Stornäset, från
denna väg är det skyltat mot Smedsgården.
Parkering och informationstavla finns på
högra sidan av vägen.

ett flertal sångare, hackspettar, gök, stenknäck,
göktyta och törnskata.

Geologi
Skillnader i vittringshastighet hos de olika
bergarterna har medfört att ett småkulligt
landskap bildats. Den höga kalkhalten gynnar en artrik flora. Vid naturreservatet finns
ett gammalt stenbrott med vittrad magmatisk
kalksten, sövit och kakor av svart glimmer,
bioitit. På industritomten i den gamla kalkgruvan från 1940-talet kan man se fenitiserat
sidoberg, wollastonitrika bergarter.
Kulturmiljö
Inom reservatet finns två gravhögar, en mängd
odlingsrösen och två lador. Ett gammalt fårhus har rustats upp.
Annat i närheten
Öster om Smedsgården utbreder sig ett större
natur- och kulturlandskap i byarna Stömsta,
Släda och Ås. Här kan man fortfarande hitta
ovanliga ängsväxter som ängsgentiana.

Mnemosynefjäril, Medelpads landskapsfjäril
16

Veta mer
Länsstyrelsen hemsida www.y.lst.se

