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Listan redovisar samtliga arter som någon gång hittats inom HNF´s  skötselområde. Huvuddelen av inventeringen 
gjordes tidigt efter det att ängen först restaurerades. Kvävegynnade eller ljusskyende arter, liksom vissa 
gårdsväxter eller tillfälliga ruderatarter kan ha missgynnats av hävden och numera vara utgångna. 
Frekvensuppgifterna bygger på en uppskattning och revideras allt eftersom succession och förändring sker i 
området. Bevisligen utgångna arter redovisas som "utgången". Tveksamma arter vars existens skall undersökas 
närmare eller bekräftas anges med "osäker förekomst".

Svenskt namn Vetenskapligt namn Frekvens       
(HNFs område)

Alsikeklöver              Trifolium                 hybridum                  mindre allmän

Asp                       Populus                  tremula                   allmän (bestånd)

Backförgätmigej           Myosotis                 ramossissima             osäker förekomst

Backnejlika Dianthus                 deltoides                 tämligen allmän

Backskärvfrö              Thlaspi                   caerulescens              allmän (spridd)

Bergsyra                  Rumex                     acetosella                mindre allmän

Blekstarr                 Carex                     pallescens                enstaka fynd

Blodrot                   Potentilla                erecta                    mindre allmän

Blåbär                    Vaccinium               myrtillus                 mindre allmän

Blåklocka                 Campanula             rotundifolia              allmän (spridd)

Blåsippa Anemone hepatica osäker förekomst

Bockrot                   Pimpinella               saxifraga                 allmän (spridd)

Brännässla                Urtica                    dioica                    sällsynt

Daggkåpa (koll.)          Alchemilla               vulgaris tämligen allmän

Druvfläder                Sambucus              racemosa                  tämligen allmän

En                        Juniperus               communis                  mindre allmän

Femfingerört              Potentilla                argentea                  mindre allmän

Flenört                   Scrophularia           nodosa                    sällsynt

Flockfibbla               Hieracium               umbellatum                allmän (bestånd)
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Fyrkantig johannesört  Hypericum              maculatum                 mindre allmän

Fältarv                   Cerastium               arvense                   enstaka fynd

Gran                      Picea                     abies                     enstaka fynd

Gråal                     Alnus                     incana                    sällsynt

Gråfibbla                 Pilosella officinarum allmän (bestånd)

Grässtjärnblomma        Stellaria                 graminea                  mindre allmän

Gul fetknopp              Sedum                     acre                      sällsynt

Gullklöver                Trifolium aureum                    sällsynt

Gullris                   Solidago                 virgaurea                 mindre allmän

Gulmåra Galium                    verum                     allmän (bestånd)

Gulvial                   Lathyrus                 pratensis                 sällsynt

Gökärt                    Lathyrus                 linifolius                mindre allmän

Hagfibbla (koll.) Hieracium               section vulgata mindre allmän

Hallon                    Rubus                     idaeus                    tämligen allmän

Harkål                    Lapsana                  communis                  enstaka fynd

Harstarr                  Carex                     ovalis sällsynt

Humle                     Humulus                 lupulus                   enstaka fynd

Humleblomster             Geum                      rivale                    mindre allmän

Hundkäx Anthriscus              sylvestris                tämligen allmän

Hundäxing                 Dactylis                  glomerata                 allmän (spridd)

Häckvicker                Vicia                     sepium                    mindre allmän

Hägg                      Prunus                    padus                     mindre allmän

Krusbär                   Ribes                     uva-crispa                enstaka fynd

Kruståtel                 Deschampsia          flexuosa                  allmän (bestånd)

Kråkvicker                Vicia                     cracca                    mindre allmän
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Kummin                    Carum carvi                     mindre allmän

Kvickrot                  Elytrigia repens                    allmän (bestånd)

Liljekonvalj Convallaria majalis mindre allmän

Lingon Vaccinium vitis-idaea enstaka fynd

Lomme                     Capsella                  bursa-pastoris            mindre allmän

Luddhavre                 Helictotrichon pubescens                 tämligen allmän

Majsmörblomma           Ranunculus auricomus (koll)         mindre allmän

Maskros (koll)            Taraxacum              spp.                      tämligen allmän

Mjölkört                  Epilobium               angustifolium             sällsynt

Nagelört                  Erophila                  verna                     enstaka fynd

Norrlandsviol Viola canina ssp. montana osäker förekomst

Norsk fingerört           Potentilla                norvegica                 enstaka fynd

Nyponros                  Rosa                      dumalis                   tämligen allmän

Nässelsnärja              Cuscuta                  europaea                  sällsynt

Penningört                Thlaspi                   arvense                   mindre allmän

Pipdån                    Galeopsis               tetrahit                  sällsynt

Prästkrage                Leucanthemum      vulgare                   tämligen allmän

Renfana                   Tanacetum              vulgare                   mindre allmän

Revfibbla                 Pilosella lactucella enstaka fynd

Revsmörblomma          Ranunculus            repens                    sällsynt

Rockentrav                Arabis                    glabra                    sällsynt

Röda vinbär               Ribes                     rubrum                    sällsynt

Rödblära                  Silene                    dioica                    sällsynt

Rödklint                  Centaurea               jacea                     enstaka fynd

Rödklöver                 Trifolium                 pratense                  allmän (bestånd)
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Rödsvingel                Festuca                   rubra                     allmän (spridd)

Rödven                    Agrostis                  capillaris                allmän (spridd)

Rölleka                   Achillea                  millefolium               tämligen allmän

Rönn                      Sorbus                    aucuparia                 mindre allmän

Sibirisk björnloka        Heracleum              sphondylium               enstaka fynd

Skogsklöver               Trifolium                 medium                    tämligen allmän

Skogsnäva                 Geranium                sylvaticum                mindre allmän

Skogssäv Scirpus sylvaticus enstaka fynd

Skogsviol                 Viola                     riviniana                 mindre allmän

Slåtterfibbla             Hypochoeris           maculata                  enstaka fynd

Smultron                  Fragaria                  vesca                     mindre allmän

Smörblomma                Ranunculus            acris                     tämligen allmän

Sommargyllen              Barbarea                 vulgaris                  sällsynt

Stenbär                   Rubus                     saxatilis                 mindre allmän

Stenros                   Rosa                      canina enstaka fynd

Stormåra                  Galium                    album                     tämligen allmän

Strätta Angelica sylvestris enstaka fynd

Tall                      Pinus                     sylvestris                sällsynt

Teveronika                Veronica                 chamaedrys                allmän (spridd)

Tibast Daphne mezereum enstaka fynd

Timotej                   Phleum                    pratense                  tämligen allmän

Tjärblomster              Lychnis                   viscaria                  tämligen allmän

Träjon Dryopteris filix-mas enstaka fynd

Tuvtåtel                  Deschampsia          cespitosa                 mindre allmän

Vitklöver                 Trifolium                 repens                    tämligen allmän
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Vitmåra                   Galium                    boreale                   sällsynt

Vitsippa                  Anemone                nemorosa                  mindre allmän

Vårfingerört              Potentilla                crantzii                  mindre allmän

Vårfryle Luzula pilosa mindre allmän

Vårstarr                  Carex                     caryophyllea              sällsynt

Vårtbjörk                 Betula                    pendula                   tämligen allmän

Vägtistel                 Circium                   vulgare                   sällsynt

Åkerförgätmigej           Myosotis                 arvensis                  mindre allmän

Åkertistel                Circium                   arvense                   mindre allmän

Åkerviol Viola arvensis osäker förekomst

Älggräs                   Filipendula              ulmaria                   enstaka fynd

Ängsfryle                 Luzula                    multiflora                enstaka fynd

Ängsgröe                  Poa                       pratensis                 mindre allmän

Ängskavle                 Alopecurus             pratensis                 allmän (bestånd)

Ängssyra                  Rumex                     acetosa                   mindre allmän

Ängsviol                  Viola                     canina ssp. canina osäker förekomst

Ärenpris                  Veronica                 officinalis               mindre allmän

Örnbräken                 Pteridium                aquilinum                 mindre allmän
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