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Dammsjöås är ett torp en dryg kilometer bortom Maryds by och 7 km utanför Alingsås tätort. Torpet 
ligger högt med omgivningar av ett flertal olika biotoper: betesmarken, mossen, tallskogen, lägerplat-
sen, sjön och slåtterängarna. Detta gör torpet intressant och upplevelserikt att besöka för blommorna, 
fjärilarna, fåren, bina eller korvgrillning eller varför inte en lugn stund i naturen! 
Årstiderna skiftar betydligt. I april, maj så kommer flyttfåglarna och bl.a. det trogna paret Sädesärla flyt-
tar in. Blåsipporna visar sina blekblå blommor. Den första fjärilen, oftast en citronfjäril, flyger iväg.  
Gräset börjar gro och vi har bråttom med att faga slåtterängarna (Fagning innebär att kratta bort kvis-
tar, löv och gammalt gräs. Ibland kan man bränna ängarna). I maj vill vi höra göken gala och få ut de 
nyklippta fåren på bete. I juni blommar ängarna med sin örtflora och vi kan återigen se orkidéerna 
blomma: nattviol och nyckelblomster. 

 
Får håller efter markerna i Dammsjöås. 
Högsommaren är trädgårdsväxternas blomning, äpplen och 
krikon sätter frukt och vi skall hinna med att måla 
husen. Har man lite tur kan du se ovanliga rödlistade 
fjärilar som bastardsvärmare, men mest ser man nässel-
fjärilar. I de ljusa nattkvällarna kan du få höra nattskärra. 
 
Efter Johanna-dagen (21 juli) kan slåttern ske. Vi lieslår 
ängarna och räfsar bort höet. Förmodligen kan vi få smaka 
på säsongens första nyslungade honung. 
På hösten skördar vi äpplen och dikar ut ett ”surhål” med 
dräneringsrör, samtidigt som vi i september kan få ett gäst-
besök av den rödsvarta amiralsfjärilen. Vi har gjort ett ut-
siktstorn på mossens ena sida. Vi vinterfodrar skogsfågel 
och vi har orrar – men vi har ännu inte sett något spel äga 
rum. 
Vintern innebär att ta ned några träd eller vindfällen och 
hugga upp veden. De öppna dikena skall rensas från löv 
och grenar. Ibland kan dock vägen vara så igensnöad att 
vi inte kommer fram. Uppe vid torpet kan det blåsa bistert. 
 
Dammsjöås ägs av Alingsås Friluftsklubb och Alingsås 
Hembygdsförening med hälften vardera, sedan 1987 då 
ägaren Allan Karlsson donerade fastigheten. Men torpet 
är känt redan från 1730-talet då Maryds skogar fick gräns 

i bäck och mot ”sten i Dammsjöås”. Detta femstena rör har vi idag markerat ut med informationstavla. 
 
Ni är välkomna att besöka Dammsjöås, övernatta i våra vindskydd eller komma med i vårt 
”måndagsgäng” (start kl. 9 varje måndag vid torpet), som sköter torpet. Vi har just tagit fram en långsik-
tig skötselplan om du är intresserad.  
För mer information kontakta gärna: svenake.mokander@gmail.com eller 070-67 23 20 eller svara  
direkt i bloggen. 
 
Sven-Åke Mökander 
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