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Förord 
Syftet med kyrkoreservatet Råshult - Djäknabygd är enligt 
Länsstyrelsens beslut (1995-05-31) "att återskapa karaktären av ett 
hemman från tidigt 1700-tal vad gäller de rumsliga aspekterna 
såväl som det kulturhistoriska innehållet samt att långsiktigt 
hävda och bruka Råshultsområdet enligt de principer som rådde 
före den agrara revolutionen". 

Vid rekonstruktionen av landskapet är ambitionen att rätt 
markslag (inäga med åker och äng respektive utmark) skall åter
skapas på rätt plats enligt kartmaterialet från laga skiftet år 1841. 
Under restaureringen är det nödvändigt att mäta hur arbetet 
framskrider. 

Då målsättningen är att återskapa den äldre strukturen innebär 
uppföljningen i ängsmarkerna kontroll av att de slåttergynnade 
arterna och vegetationstyperna utvecklas på ett bra sätt. 

I utmarkerna skall på motsvarande sätt de betesgynnade ar
terna och vegetationstyperna befrämjas av skötselinsatserna. 

Länsstyrelsen har ett ansvar för att dokumentera och följa upp 
sin verksamhet, medan utvärderingen bör ske fristående. Att tolka 
vegetationsförändringar på ekologisk-hävdhistorisk grund är en 
grannlaga uppgift som kräver långvarig erfarenhet och särskild 
kompetens. 

Utvärderingar som tar upp orsakssammanhang på en från 
ekologisk synpunkt fast teoretisk grund görs mycket sällan i 
Sverige. Det är därför Länsstyrelsens förhoppning att upplägg
ningen av detta arbetet och de resultat som redovisas kan vara av 
allmänt intresse och till vägledning för andra. 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 

~ ~ /,o(M,-, ~ ~ 
Claes Sjöblom Louise Ellman Kareld 
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Sammanfattning 
Dokumentationen är utförd enligt väl definierad metodik och den 
är tillräckligt omfattande som grund för tolkning och utvärdering 
av måluppfyllelser vad gäller de botaniska värdena. I utvärdering
en lämnas förslag på ytterligare förbättring av metodiken. 

Som en summering vad gäller växtlivets utveckling kan sägas att 
skötselinsaterna under åren 1994 - 1999, med undantag för skötsel
områdena 10 och 11, har påverkat växttäcket på ett sätt som är väl 
förenligt med uppställda mål. Graden av skötselframgång varierar 
emellertid något från analysområde till analysområde. 

God måluppfyllelse i skötselarbetet indikeras av 

• att granspira och slåttergubbe har lyckats förbättra sin föryng
ring på ett högst påtagligt sätt inom analysområde 1 resp. 3, 
• att ljung, klockgentiana, hirsstar1~ brunven, tuvstarr och ält
ranunkel har lyckats sprida sig till ny mark inom analysområde 2, 
• att kruståtel, blåbär, ekorrbär och hundstarr har förlorat sin 
fläckvis dominerande ställning i analysområde 2, 
• att darrgräs och svinrot har ökat på bekostnad av blåtåtel och 
kruståtel i analysområde 5, 
• att stenmåra, ärenpris och ängsskallra har ökat på bekostnad av 
rödsvingel och rödven i analysområde 7 och 
• att såväl artrikedomen som arttätheten har ökat i flertalet prov
ytor. 

Det finns emellertid även saker som visar på utebliven eller mått
lig måluppfyllelse i skötselarbetet. Till områden med utebliven 
skötselframgång hör analysområde 10 och 11 där 
• en adekvat röjning m.m. inte har utförts inom omr. 10 och 
• där det inte finns någon tendens till utveckling av grässvål inom 
omr. 10 och 11. 

Till områden med måttlig skötselframgång hör analysområde 2 
och 6, vilket indikeras av 
• att blåtåteh-1 inte visar någon vikande tendens utan att den sna
rare ökar inom omr. 2, 
• att såväl artrikedomen som arttätheten har minskat i 3 av 5 prov
ytor inom omr. 2 samt 
• att arter som liljekonvalj och blåbär har lyckats expandera inom 
provyta 1 i omr. 6. 

Utfallet inom delar av analysområde 2 och 6 kan förklaras av en 
alltför svagpåverkande störningsregim. 

Med tanke på att marken inom yta 1 i analysområde 6, i sen tid 
har varit uppbruten till åker är det tveksamt om vegetationsstruk
turen här kan återföras till ett ängsliknande tillstånd inom över
skådlig tid. Detta antagande grundas på att ängsartema har slagits 
ut ur fröbanken under åkerbrukstiden och att de konkurrenssvaga 
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gräsmarksarterna har svårt att etablera sig under konkurrens från 
redan etablerade arter. 

I ännu högre grad gäller detta för analysområdena 10 och 11, 
där så gott som alla växtarter som kan relateras till äldre tiders 
ängsbruk saknas i växttäcket och där arterna dessutom helt och 
hållet saknas i fröbanken. 

Åtgärder för bättre måluppfyllelse som föreslås i områden med 
etablerad ängsartad vegetation: 

• att slåttern tidigareläggs, så att tidpunkten för växternas förlus
ter av biomassa på ett bäth'e sätt överensstämmer med äldre tiders 
ängsbruk, 
• att betespåsläppet tidigareläggs något och 
• att ett högre betestryck uppnås under efterbetningen 

I restaureringsområden som domineras av förna föreslås 
• att adekvata röjningar m.m. utförs i område 10 och 
• att lämpligt "hösmul" tillförs och krattas ner i den bara marken. 
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Inledning 
Dokumentationen 
"Dokumentation av vegetationen inom kyrkoreservatet Råshult
Djäknabygd i Älmhults kommun" genomfördes första gången av 
Länsstyrelsen år 1994 (Persson, 1995). Fasta provytor lades ut i 
elva analysområden och vegetationen analyserades i dessa (se 
karta, s. 6). Analyserna omfattade frekvensbestämning av enskilda 
arter, art/ areaanalys, täckningsgradsanalys och nålsticksanalys. 

År 1997 kompletterades undersökningen genom att sex nya 
analysområden (storytor) lades ut i områdena D, E och F enligt 
skötselplanen, d.v.s. i de områden som skall restaureras till äng 
respektive utmark de kommande åren (Länsstyrelsen i Kronobergs 
län, meddelande 1999:14). 

År 1999 analyserades på nytt de elva ytor i Råshult som inven
terades 1994. Ytorna fotograferades från samma fotopunkter som 
vid den första analysen. En ny storyta bestående av tre småytor 
(för art/areaanalys) lades ut i en del av ängen som inte hävdades 
med slåtter 1994. 

Utvärderingen 
I samband med skötselrådets möte i Råshult den 11 maj år 2000 
väcktes frågan om en utvärdering av data från undersökningarna 
1994 och 1999. Vilka förändringar är säkra och hur kan dessa för
ändringar tolkas i relation till områdets hävdhistoria och de 
skötselinsatser som gjorts de fem mellanliggande åren? Denna 
fråga ledde till att Urban Ekstam fick Länsstyrelsens uppdrag att 
utvärdera resultatet av de båda dokumentationerna utifrån den 
hävd som genomförts under perioden. Genom att utvärderingen 
ligger på gul botten framgår det tydligt var gränsen mellan doku
mentation och utvärdering går. 

Rapporten utgörs alltså av två avdelningar: resultat från 
uppföljningen (beskrivande uppföljningsdel) och utvärdering av 
resultatet (tolkande utvärderingsdel). I utvärderingen görs ett för
sök att tolka förändringarna i ängarnas växtliv och att korrelera 
dessa förändringar mot områdets hävdhistoria dels i ett längre 
perspektiv dels med hänsyn till den skötsel som har satt prägel på 
växtlivet under åren 1994-99. 

Hävdhistorisk bakgrund 
1836 upprättades ett syneprotokoll då en ny komminister till
trädde. Av detta framgår att "rödning i ängar och hagar erfordas 
icke" ... "skog [finnes] endast till gärdsel och wedbrand". 
1841 genomfördes laga skifte i Råshult (Lantmäteriet i Växjö, akt 
52 i Stenbrohults socken). Karta över byns ägor upprättades och 
markanvändningen dokumenterades i handlingarna till denna akt. 
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Av kartan framgår bl.a. åkrarnas läge, samt ängens och utmarkens 
utbredning. Den del av Råshult som ligger i kyrkoreservatet fick 
beteckningen Råshult 2:1 istället för den gamla beteckningen Rås
hult Södregården. Söderhagen var tidigare gemensamt ägd av byn. 

År 1845 genomfördes en sammanställning över rikets skogstill
gångar. Denna finns bevarad i Riksarkivet. Redovisningen gjordes 
så att byarna eller i vissa fall gårdarna redovisades fördelat på fyra 
grupper: 

1. "oförmedlade hemman, som äga sådan skog, att af den 
kunna erhållas storwerksträd och sågstockar, utom stängsel 
och eldbrand", 
2. "oförmedlade hemman, som äga skog, duglig till hus 
timmer, utom stängsel och eldbrand", 
3. "oförmedlade hemman, som äga skog, endast användbar 
till eldbrand, kolning och stängsel", och 
4. "oförmedlade hemman, som endast äga buskskog, men 
lida brist på hustimmer, stängsel och eldbrand" 

Redovisningen gjordes av kyrkoherden som redogjorde för 
skogstillgången i socknen. Kyrkoherde Nyman placerade Råshult 
Södregård comministerboställe tillsammans med huvuddelen av 
hemmanen i klass 3, d.v.s. med skog endast användbar till eld
brand, kolning och stängsel. Detta kan tolkas så att stora träd en
dast fanns i begränsad utsträckning. 

Redan under 1800-talet minskade ängsarealen. Gränsen mellan 
inägomarken och utmarken flyttades allt närmare byn efterhand 
som jordbruk på gården bedrevs alltmer rationellt. Enligt uppgif
ter i Ingela Karlssons arbete från 1991 brukades området enligt 
"gammal tradition" fram till 1913. Troligen gick utmarksgränsen 
då längs trägärdesgården strax söder om ekåkern (motsvarande 
dagens hägnad). 

1914-1960 
Södregården brukades av Gustav Ruther mellan 1914 och 1960. 
Enligt en intervju med brodern Gottfrid 1989 betades aldrig ängen 
under våren och sommaren, först efter skörden på åkern fick dju
ren komma in i ängen för att efterbeta. Åkermarken brukades fram 
till 1960. Under familjen Ruthers tid användes ungefär 4-5 säckar 
(a 50 kg) konstgödsel om året. Familjen Ruther slog hö närmast 
Linnegrottan, men aldrig hela ängen (Karlsson, 1991). 

Fram till 1950 växte ängarna successivt igen. Men tmder 1950-
talet började ängarnas vård att diskuteras och i slutet av 1950-talet 
föreslogs att 10 ha skulle återställas till löväng. Karlsson (1991) 
skriver att "Ängarna var då nästan igenvuxna frånsett ett litet om
råde. Det var stor artfattigdom som berodde p å att det fanns en del 
ek och bok och till och med barrträd i ängen. Träden skuggade en 
stor del av marken och kvävde växtligheten". Hon skriver vidare 
att av fotografier som finns på Smålands museum framgår att röj
ning skedde 1957 och 1964, och att beredskapslag då påbörjade 
återstälhungsarbeten i ängen. Åtskilliga dagsverken har därefter 
lagts ner i ängen. 

1991 skrev Karlsson att ditintills hade endast en liten del av 
ängen slagits med lie på slåtterdagen, d .v.s. första lördagen i 
augusti va1je år. Resten av ängen slog ett AMS-lag med röjsnören. 
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1991 skrevs ett avtal om vård av Råshult 2:1. Nu ställdes krav på 
slåtter med skärande redskap (lie eller slåtterbalk) på slåtterängen. 
3,4 ha räknades då som slåtteräng, 0,2 ha som övrig slåtter (d.v.s. 
slåtter på f.d. åker) och 0,08 ha som åkermark. Åkrarna var förde
lade på två små "Nylännen" vid södra ingången till ängen från 
bilvägen. 1996 tecknades ett femårigt avtal om vård (t.o.m. år 2000) 
som omfattade 4,9 ha äng, 2,0 ha övrig slåtter och 0,9 ha åker (för
delat på fem åkrar). 

Avverkningar åren 1996-1998 
Under åren 1996-1998 har omfattande avverkning genomförts i 
ängen. Alla barrträd har tagits bort. Björk och hassel har 
föryngrats och i ett område (C2 enl skötselplanen 1995) har fri
vuxna lindar högkapats och sedan beskurits för att skapa 
"nygamla" harnlingsträd. 
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Metodik 

Vegeta tionsanal yser 
Analyserna omfattade frekvensbestämning av enskilda arter, nål
sticksanalys och art/ areaanalys inklusive täckningsgradsanalys. 
Analysområdena har beskrivits utförligt i Anette Perssons rapport 
från 1995. 

Vegetationsanalyserna har genomförts enligt beskrivningarna i 
Persson (1995) efter Naturvårdsverkets anvisningar i "Metoder för 
dokumentation av skötseleffekter på flora och vegetation i ängs
och hagmarker" (Ekstam 1993) med tmdantag av nålsticksanalys
erna, där bottenskiktet inte har dokumenterats. Resultaten redovi
sas område för område. 

Vid analysområde 4 har en ny inmätning gjorts. Nya värden för 
inmätning anges i anslutning till resultah"edovisningen. 
Inmätningen av det nya analysområde 20 redovisas också i anslut
ning till resultatredovisningen. 

N ålsticksanalys 
Resultaten redovisas i form av tabeller, där 1999 års värden ställs i 
relation till 1994 års värden, och i en grafisk bild (stapeldiagram) 
av antal träffar för varje art 1999 och 1994. 

Analysområde 5 utgörs av en fast linje. I storytorna med 
utslumpade småytor har 7 kvadratmetersrutor slumpats ut. I varje 
utslumpad kvadratmetersruta har fem längdramar (5 x 23 stick) 
analyserats. Sammanlagt har 805 stick gjorts i v arje storyta. För 
samtliga analysområden har arternas närvaro inom storytan (10 x 
10 m) markerats med "x" i en särskild koltunn. 

Art I area-analys 
För samtliga analysområden redovisas resultaten i form av tabeller 
och art/ area-kurvor. För att få ett mått på vegetationsutvecklingen 
har mätdata från täckningsgradsanalyserna 1994 och 1999 lagts in i 
samma tabell. Det kumulativa antalet arter i de olika delytorna har 
lagts in i ett dataprogram (artarea) som hämtades från Natur
vårdsverkets hemsida (www.environ.se), varefter diagram hai· ri
tats för analyserna. 

Fotodokumentation 
Samtliga analysområden fotograferades från samma fotopunkt 
som 1994. Vid fotograferingen hai· ett normalobjektiv med bränn
vidden 50 mm använts. Fotografierna från 1994 och 1999 redovisas 
i anslutning till resultatredovisningarna och har samma sifferbe
teckning som i rapporten från 1995. 1994 fotograferade Anette 
Persson och Bengt Cerne och 1999 fotograferade Louise Ellman-
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Kareld. Fotopunkterna beskrivs i bilaga 2 i Persson (1995). 
För analysområde 20 framgår fotopunkterna av skissen i figur 22. 

Övrigt 
Fältarbetet utfördes mellan den 28 juni och 18 juli 1999. 1994 års 
dokumentation utfördes av Anette Persson mellan den 28 juni och 
den 18 juli. Resultatredovisningen från dokumentationen 1994 har 
hämtats ur "Dokumentation av vegetationen inom kyrkoreservatet 
Råshult-Djäknabygd i Älmhults kommun" av Anette Persson/ 
Länsstyrelsen i Kronobergs län. 

För att återfinna analysområdena användes en metalldetektor 
efter tillstånd av Länsstyrelsen i Kronobergs län. 

Kärlväxternas nomenklatur följer Krok och Almquist 1994. 
Vissa växter har inte kunnat bestämmas till art, utan enbart till 
släkte. 

Inventeringen har bekostats av statliga medel för Bidrag till 
kulturmiljövård och för miljöövervakning. Utvärderingen har be
kostats av medel till kulturmiljövård. 

Tolkning och utvärdering av 
skötseln i Råshults ängar 
- på grundval av dokumentation av växtpopulationer och 
växtsamhällen åren 1994 och 1999 

Som framgår av detta arbete omfattar den botaniska dokumenta
tionen av ängarna inom Råshults åkergärde såväl växtpopulatio
ner som växtsamhällen. Grunddokumentationen har utförts enligt 
väl definierad metodik inom fast markerade provytor år 1994 och 
en uppföljning enligt samma metodik har skett år 1999. 

Att det ligger fem år mellan de två dokumentationstillfällena 
innebär en svårighet vid tolkningen av data. Vi vet till exempel att 
mellanårsvariationen i växttäcket till följd av årsmån kan ge upp
hov till förändringar i växttäcket från ett år till ett annat i synner
het hos kortlivade arter. Nederbörden under den första halvan av 
vegetationsperioden (10 / 4 - 31 /7) spelar ofta stor roll för vegeta
tionens utveckling. Enligt mätningar i Råshult åren 1994-99 var 
regnmängderna under denna period i relation till årsnederbörden 
som följer: 

Ar Regn mängd 10/4- 31 /7 Årsnederbörden 
1994: 171 mm 881 mm 
1995: 236mm 840 mm 
1996: 272 mm 579 mm 
1997: 273 mm 705mm 
1998: 270 mm 866 mm 
1999: 265 mm 858 mm 

(Data från dagbok förd av Signe Almblad, Råshult Norregård). 

Dessa siffror visar på relativt normala nederbördsförhållanden un-
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der såväl första halvan av vegetationsperioden som under helåret 
perioden 1994-99. Nederbördsmängden tmder den första halvan 
av vegetationsperioden -94 var emellertid lägre än normalt. 

Den klimatiska händelse som kan ha haft störst inverkan på 
växtlivet under åren 94-99 är den värmebölja med höga tempera
turer i kombination med relativt låg nederbörd som inträffade i 
denna del av Småland under delar av juli och större delen av au
gusti 1997. I vilken utsträckning detta avspeglar sig i materialet är 
emellertid oklart. Det tycks vara så att även relativt stora mellan
årsvariationer i vädret spelar en tmderordnad roll för vegetations
strukturen i de ängar som under lång tid präglats av en relativt 
konstant störningsregim. Detta indikeras exempelvis av de vegeta
tionsmätningar som utförts inom det närbelägna Höö naturreser
vat under de från klimatsynptmkt klart olikartade åren 1999 och 
2000 (Opubl. fältprotokoll upprättade tmder floristikkurs vid 
Stockholms univ. åren 1999 och 2000). 

Det ska påpekas att de utförda mätningarna i Råshult har ut
förts av olika personer, vilket erfarenhetsmässigt alltid leder till 
vissa skillnader. Vidare ska poängteras att mätningarna är relativt 
begränsade och att de bara kan ses som stickprov. De tolkas därför 
i det följande försiktigt, men som kommer att framgå är mätninga
rna ändå tillfyllest för att indikera en tydlig tendens i hävdens på
verkan på växtlivet. När det gäller populationsmätningarna kom
menteras var och en av de tre ingående arterna. Om vi ser på mät
ningar av vegetationsstrukturen i växtsamhällena ger tillskott och 
bortfall av arter inom permanent markerade ytor en objektiv 
grund för utvärderingen. När det gäller mängdförskjutningar i 
arternas uppträdande kan emellertid endast de större förändring
arna bedömas på ett säkert sätt. Förändringar hos de dominerande 
arterna tilldrar sig härvidlag det största intresset (se vidare redo
visningen för analysområde 1, 3 och 4). 

Innan vi går in på att tolka de säkert belagda förändringarna i 
växttäcket skall tre utgångspunkter eller teser som ligger till gnmd 
för tolkningsarbetet presenteras. 

Teoretisk grund för tolkning 
och utvärdering 

Utgångsptmkt 1: 

Alla växtpopulationer och 
växtsamhällen har en historia 

Den första utgångspunkten har att göra med en historisk aspekt, 
nämligen det faktum att alla växtpopulationer och växtsamhällen har 
en historia. Etableringsfasen är ofta "nålsögat", det mest kritiska 
skedet i en populations historia, för det är främst då som avgöran
det fälls om populationen kan existera i konkurrens med de redan 
etablerade grannarna i växttäcket. Väl etablerad och stadfäst har 
en population lättare att hävda sig. Närvaron av en population 
visar därför framför allt att konkurrensförhållandena i habitatet 
har medgett etablering under förhållanden som ligger bakåt i ti-
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den, i många fall långt eller mycket långt bakåt. 
Om växttäcket i en äng sköts på likartat sätt - med ungefär samma 
fagningsinsats, stubbhöjd, slåttertidpunkt och ungefär lika många 
betesdjur av visst slag under en bestämd tidsperiod år efter år - så 
börjar växtarterna uppträda tillsammans enligt ett visst mönster. 
Detta är en viktig grund vid tolkningen av de registrerade vegeta
tionsförändringarna i äng: Den detaljerade utformningen av stör
ningsregimen över tiden har påverkat och påverkar så gott som 
alla aspekter av växternas liv. Härav följer att kunskap om mark
användningen och dess historia, störningsregimens historia, har stor 
betydelse om vi vill förstå varför en population finns närvarande, 
varför ett växtsamhälle har en viss artsammansättning eller varför 
olika arter uppträder tillsammans på ett visst sätt (se vidare Eks
tam m.fl. 1988, Ekstam & Forshed 1996, Ekstam & Forshed 2000). 

Närvaron av en art visar knappast att den "trivs", det går inte 
att göra sådana kopplingar. Det är först när en populationen kan 
föryngra sig väl över tiden som vi får svar på frågan hur störnings
regimen kan se ut när den är alltifrån "god nog" till optimal för 
populationen i fråga. 

Utgångspunkt 2: 

Populationer av olika arter 
har olika evolutionär strategi 
En andra huvudtes som kan ligga till en grund för att förklara för
ändringar i växttäcket över tiden tar sin utgångspunkt i ekologisk 
och evolutionär teori. Den säger att olika växtarter har olika 
evolutionär strategi: Ä1jtliga egenskaper som växtpopulationer har för
värvat genom ett stå·ndigt selektionstryck. Av särskilt intresse när vi 
vill tolka förändringar i växttäcket i en äng är de faktorer som be
gränsar växternas tillväxt. Dessa faktorer inverkar starkt på arter
nas förmåga att existera tillsammans i tid och rum, därför att en 
begränsad tillväxt har betydelse för konkurrensförhållandena i 
arternas habitat. De tillväxtbegränsande faktorerna är dels stress
faktorer, definierade enligt Grime 1977 som de abiotiska faktorer 
som begränsar växtproduktionen (brist på ljus, vatten, mineral
näring och värme), dels växternas förhållande till störning i bemär
kelsen borttagande eller förstörelse av biomassa. 

Enligt Grime finns tre renodlade, "primära" strategier, där vi 
kan skilja på i) stresstoleranta växtarter (S) som är adapterade till 
habitat som kännetecknas av hög stress och liten störning, ii) 
ruderatväxter (R) som h ar adapterats till platser med hög störning 
och liten stress och slutligen iii) konkurrensstrateger (C) som är an
passade till ett liv på platser vilka kännetecknade av liten stress 
och liten störning. Några "ängsarter" har under evolutionen ut
vecklat stresstolerans (S) som sin huvudsakliga strategi. Flertalet 
arter som kan föryngra sig på ett uthålligt sätt i ängar har emeller
tid under evolutionens gång - i helt andra ekosystem än ängar och 
långt innan ängsbruket introducerades - blivit adapterade till en 
intermediär intensitet vad gäller konkurrens, stress och störning: 
De har "CSR-, SC- eller SR-strategi". 

I ett arbete från 1988 har Grime och hans medarbetare gjort en 
karaktäristik av ett stort antal nordiska arters evolutionära strategi 
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och det är denna indelning som i huvudsak följs i detta arbete. 
Kategorin stresstoleranta och samtidigt störningsgynnade växter 
(SR) innefattar arter som är anpassade till intermediär störning i 
form av traditionell slåtter- och betesdrift på mager mark. Denna 
artkategori är mycket viktig i såväl ängar som nahrrbetesmarker. 
Som exemplifieras av slåttergubbe (Arnica montana) och Jungfru 
Marie nycklar (Dactylorhiza maculata) kan en art ha en strategi vid 
etableringstillfället och en annan senare i livet. 

Ett gemensamt drag hos ängens karaktärsarter är att deras po
pulationer inte har så mycket av konkurrensstrategins morfologi
ska och fysiologiska egenskaper (snabb relativ tillväxt, stor blad
massa, ymnig förnabildning etc) nedlagda i sina arvsanlag. 
Konkurrensstrategin är föga framgångsrik i en äng, därför att 
störningsregimen bidrar till att de frodvuxna arterna år efter år 
förlorar en hög andel av sin biomassa i samband med slåttern och 
efterbetningen i ängen. Dessa arter förlorar en högre andel av sin 
gröna bladmassa än sina grannar, de som tillämpar andra strate
gier. Till de åtgärder som via intermediär störning leder till mins
kad konkurrens för växterna i ängarnas växtsamhällen och som 
därför gynnar SR-strategerna hör 
• röjnings- och hamlingsinsatser, som ökar växternas tillgång på 

ljus, vatten, bristnäringsämnen och värme vid markytan, 
• slåtter och efterbetning som leder till en viss utnyttjandegrad utan 

att växten omedelbart dör av skadorna. Denna faktor kan mätas 
som kvarstående vegetationsmängd vid tidpunkten för 
installningen om hösten och 

• fagningsinsatser, som kan mätas genom att vi ser på hur mycket 
förna som täcker marken vid tidpunkten för installningen. 

Dessa störningsfaktorer inverkar starkt på de skilda popula
tionernas förmåga att upprätthålla livskraftiga populationer i ett 
växtsamhälle. De spelar stor roll inte bara för konkurrenssvaga, 
hävdgynnade redan etablerade växtpopulationer utan även för 
regenerationen och för möjligheten för nya växtpopulationer att vandra 
in. Störningen påverkar vidare uppväckandet av frön ur fröbanken 
och nyinvandrande arters möjlighet att etablera sig och stadfästa 
sig via frön och/ eller rameter. Data om arternas uppträdande i 
fröbanl<en baseras på ett arbete av Thompson m. fl. 1997. 
Störningsregimen, d.v.s. graden av störning, tidpunkten under 
vegetation.perioden för störn.ingsingreppet, störningens periodicitet och 
dess detaljernde karaktär, spelar följaktligen stor roll för strukturen i 
ängens växtsamhällen och för demografin hos ängens växtpopula
tioner. 

Utgångspunkt 3: 

Från ekologisk synpunkt tilldrar sig de domine
rande arterna särskilt stort intresse 
De dominerande växtarterna kan ses som härskare i sina samhäl
len. Det är dessa organismer som i grova drag kontrollerar den 
fysiska och kemiska miljö som exploateras av andra arter. Om 
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några arter skall utnämnas till "nyckelarter" så må det från ekolo
gisk synpunkt vara de som dominerar på samhällsnivån. 
Utifrån dessa hypoteser görs i utvärderingen ett försök att korre
lera områdets skötselhistorik med de förändringar i växtlivet som 
redovisats. 

Förändringar p å populationsnivån studeras genom p opula
tionen av granspira (Pedicularis sylvatica) i analysområde 1, popu
lationen av slåttergubbe (Arnica mon.tana) i analysområde 3, och 
populationen av Jungfru Marie nycklar (Dactylorhiza maculata) i 
analysområde 4. 
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Resultat 

Frekvensbestämning 

Populationen av granspira 
i analysområde 1 

Analysområdet 1 ligger precis norr om åkern Nylänne, (C7 enligt 
skötselplanen), och ligger i en gräshed av blåtåteltyp (Persson 
1995). 

Området kan nu beskrivas som helt öppet. Trädskiktet utgörs 
av en apel och två ekar, varav den ena dog vintern 1998. Området 
h ävdas med vårfagning, slåtter och efterbete med nötkreatur se
dan lång tid tillbaka. Sedan 1990 har slåttern enbart skett med skä
rande redskap, innan dess förekom gräsröjare. Slåttern brukar ske 
i slutet av augusti månad. Efterbetet påbörjas omedelbart därefter 
och brukar p ågå till åtminstone mitten av oktober. Sedan 1994 har 
området öppnats upp ytterligare då flertalet björkar i området 
avverkades 1996. 

I analysområdet h ar frekvensbestämnin.g av granspirn utförts i 
sex ytor. Resultatet av analysen framgår av figur 1. 

Bild 1, 1999 och 1994. A11nlyso111råde 1, fotograferat 29 juni 1999 ocl1 den 29 j1111i 1994. 
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Figttl' 1. Sex småytor har analyserats den 30 juni 1999 och den 29 juni 1994. I småyta 1 har frekvensen ökat från 4 till 25 individer/ 
1112. I småyta 2 har frekvensen minskat från ca 113 ti/112 individer/1112 (småytan hade en brandfliick som upptog i stort sett den yta 
diir granspiran dokumenterats 1994). I småyta 3 /,ar frekvensen ökat från 5 ti/1143 individer/m2

• I småyta 4 har frekvensen minskat 
från 105 ti/172 individe1/m2• I småyta 5 har frekvensen ökat från 19 till ca 273 individer/1112

• I småyta nr 6 har frekvensen ökat från 8 
till 37 individer/1112• 1 småyta 5, som innehöll många, mycket små individer fick antalet skattas i de rutor som markerats med*. 

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 

Den genomsnittliga frekvensen av granspira i storytan har ökat 
från 42 individer/m2 1994 till 94 individer/m2 1999. 

Gran.spiran förekommer även rikligt utmed gångstigen söder 
om provytorna och har även spritt sig ut i åkern "Nylänne" (C7 
enl. Skötselplanen 1995). 
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Tolkning och utvärdering 

Granspira (Pedicularis sylvatica) har sin populationstyngdpunkt på 
fuktig mark med sur markreaktion och fullt ljusinsläpp till mar
ken. Arten kan ses som en god exponent för välhävdade äldre 
"fukthedar" i Västsverige. På grund av att denna vegetationstyp i 
våra dagar endast i mycket begränsad utsträckning används som 
fodermark har granspiran i årtionden haft en starkt vikande ten
dens inom sitt svenska utbredningsområde. Dess habitat är nu till 
största delen intagna av skogsvegetation. 

Granspiran är ytterst konkurrenssvag. Den har tmder evolutio
nen etablerat en uttalad SR-strategi, d .v.s. förmåga att uthärda 
stress och störning. Arten är monokarp, vilket betyder att enskilda 
individer dör efter blomning och fruktsättning. Populationerna 
har ingen vegetativ föryngringsförmåga, utan alla individer kom
mer ur frön. Enskilda plantor lever vanligen två år, men de kan i 
vissa fall (vid utebliven blomning) leva något längre. 

Granspirans gronings- och etableringsbetingelser förbättras 
markant om betesdjur med sitt tramp åstadkommer blottor i växt
täcket, så att fuktig mineraljord går i dagern. Enligt tillgängliga 
fröbanksundersökningar saknar granspiran förmåga att överleva 
ogynnsamma perioder i fröbanken. Om arten skall överleva i ett 
ormåde måste följaktligen fröna nå groningsbädden samma år som 
de mognar. Helt utebliven föryngring två till tre år i rad hos en 
population leder till att granspiran slås ut. Väl utgången måste ar
ten vandra in utifrån på nytt - en osannolik händelse i våra dagar 
med tanke på hur glest det har blivit mellan populationerna i land
skapet. 

Alla Pedicularisarter svarar på ett tydligt sätt p å relativt små 
förändringar i störningsregimen. I hävdbetingade habitat slås 
populationerna ut om hävden upphör så att marken helt och hållet 
blir täckt av förna. Förnaskiktet fungerar helt enkelt som en barriär 
där fröna inte kan nå groningsbädden. Den största producenten av 
förna i granspirans habitat är, i Råshult liksom på andra håll, 
främst blåtåtel (Molinia caerulea). Detta gräs har samma habitat
preferens som granspiran, men har i motsats till denna en uttalad 
SC-strategi, vilket betyder att den vinner terräng vid slappnande 
eller utebliven hävd. 

Granspiran var av allt att döma ett karaktäristiskt inslag i fuk
tiga ängar med sur markreaktion i denna del av Småland under 
ängsbruksepoken. En god föryngringsförmåga hos denna art kan 
därför ses som ett karaktäristiskt uttryck för de stömingsregimer 
som härskade i ängarna från medeltiden och fram till vallodling
ens stora genombrott under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. 
Dess närvaro kan därför användas som en indikation på att mar
ken har nyttjats kontinuerligt som fodermark under lång tid. 
Vidare kan en god föryngringsförmåga hos populationerna använ
das för att indikera att den nuvarande störningsregimen i huvud
sak överensstämmer med den som tillämpades under äldre tid. 

Mätningarna inom analysområde 1 visar att populationen har 
lyckas föryngra sig med stor framgång. Den genomsnittliga frek
vensen har ökat med mer än det dubbla från 42 individ/ m2 1994 
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till 94 individ/m2 1999. Det är en indikation på att störnings
regimen inom analysområdet överensstämmer väl med uppställda 
mål i bevarandearbetet. Populations tillväxten har skett trots att 
efterbetningen är svag (18,7 djurdagar per hektar under 1994-
1999). Till de åtgärder som torde h a gynnat arten hör den avverk
ning av björk som skedde vintern 96/97, samt att den svaga efter
betningen har kompenserats av en god fagningsinsats. 

Populationen av slåttergubbe 
i analysområde 3 

Området ligger öppet och skuggas endast av en björk i öster. Se
dan 1994 har fyra björkar i direkt anslutning till analysområdet 
tagits bort. I fältskiktet förekommer förutom slåttergubbe uppslag 
av ek, liljekonvalj, stenmåra, ljung och kruståtel. Även Jungfru Ma
rie Nycklar, gökärt, kovall, blodrot och blåbärsris förekommer. 

Området fagas på våren. Slåttern sker sent i augusti m ånad, 
men före det att analysområdena 1 och 2 slås. Området har häv
dats under lång tid, även om man inte använde enbart skärande 
redskap före 1990 (gräsröjare och slåtterbalk användes). Efterbete 
med nötkreatur sker varje år efter slåttern och pågår till fram i mit
ten av oktober. 

Bild 3 1999 och 1994. Annlyso111råde 3 Jotogrnfemt den 29 juni 1999 och den 29 juni 1994. 

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 

I analysområdet har frekvensbestämning av slåttergubbe ut
förts i fem småytor. 

1994 var den genomsnittliga frekvensen 36 rosetter/m2 och 1999 
hade den ökat till 91 rosetter / m 2

• 
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Figur 2. Fe111 s111rlytor har analyserats den 30 juni 1999 och den 30 juni 1994. I s111rlyta 1 harfrekvensen ökat frrln 31 till 

L .. 

84 rosetter/1112
, i smrlytn 2 /,arfrekve11se11 ökat från 106 till 114 rosefter/1112

•, i s111rlyta 3: /,nr f rekvensen ökat Ökningfrrln 69 till 
127 rosetter/1112• I smrlyta 4 /mr f rekvensen ökat frrln 44 ti/1 45 rosette1/ 1112• l s111rlyta S lmrfrekve11sen ökat från 37 till 84 rosetter/1112• 

Tolkning och utvärdering 
Slåttergubbe (Amicn 111011tana) är ett exempel på en m ångårig art som 
har förmåga att sprida sig såväl genom frön som vegetativt. Nu
mera sprider sig arten ytterst sällan på sexuell väg i Sverige, vilket 
med stor sannolikhet beror på att fröna inte längre har tillgång till 
sin regene-rationsnisch. Detta beror med stor sannolikhet på att 
störningsregimen har förändrats i för slåttergubben negativ rikt
ning i dagens gräsmarksekosystem. Enligt tillgängliga undersök
ningar saknas slåttergubbe i fröbanken. Det viktigaste spridnings
sättet i dagsläget i Råshults ängar är det vegetativa och det är utan 
tvekan detta spridningssätt som har registrerats inom analys
område 3. 

Slåttergubben har förmåga att från rothalsen sända ut 
rhizomliknande förgreningar, som - vid fullt ljusinsläpp - i sina 
spetsar kan bilda nya bladrosetter vid markytan. Varje bladrosett 
har förmåga att lösgöra sig från moderplantan för att därpå leva 
ett självständigt liv, som ett rotslående skott. Om vi enbart ser till 
fröspridningen kan slåttergubben betraktas som en SR-strateg. 
Populationerna kan även härda ut under en tid av igenväxning. 
Redan efter några få år av igenväxning lyckas de emellertid inte 
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föryngra sig ens på vegetativ väg, vilket utan tvekan är en följd av 
brist på ljus vid markytan. Såväl regenerationen via frön som via 
nyanlagda bladrosetter påverkas därför positiv t av intensiv ängs
hävd. Anläggandet av nya bladrosetter utgör ett gott mått på ar
tens vitalitet och spridningsförmåga och vi får genom att följa an
talet rosetter en god indikation på hävdens kvalitet. Arten är där
för lämpad att använda i ett uppföljningssammanhang på det sätt 
som har skett i Råshult. 

Populationerna missgynnas förmodligen av gräsröjare med pis
kande snören bland annat därför att de knoppanlag som sitter i 
vänteläge i rothalsens vävnader riskerar att bli förstörda. Efter 
1990 har enbart klippande redskap använts, vilket torde ha gynnat 
arten. Under de år då man vid installningen har mätt den kvarstå
ende vegetationsmängden (1994 och 1996) har denna varit relativt 
liten, med ett genomsnitt om 2,4 resp. 2,6 cm mätt med gräsmarks
linjal. Antalet nyanlagda bladrosetter har ökat från i genomsnitt 36 
rosetter/m2 1994 till 91 rosetter/m2 1999. Detta indikerar att sköt
seln i analysområde 4 är väl förenlig med de mål som ställts upp. 

De röjningar av björk som skedde 1997 och som ledde till ett 
starkt ökat ljusinsläpp kan ha gynnat populationen. Störnings
regimen är emellertid i dagsläget inte sådan att arten lyckas för
yngra sig med frön. För detta krävs främst att betestrycket ökar 
under efterbetningen från nuvarande genomsnitt på 18,7 djur
dagar (nötkreatur) per hektar till kanske det dubbla. 
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Populationen av 
Jungfru Marie nycklar 
i analysområde 4 

Området har hävdats med slåtter sedan 1950-talet, då de första 
initiativen för att återskapa Linnes landskap togs. Sedan 1990 
fagas området p å våren och vid slåttern används enbart skärande 
redskap. Efter slåttern betas området med nötkreatur. 

Området ligger numera helt öppet. Träd och buskskiktet har 
inte förändrats sedan en stor ek togs ner i området 1990. 

Trägärdesgården p å foto 4b från 1994 togs ner 1996. Ny inmät
ning var därför nödvändig, vilken redovisas på sidan 25. 

Bild 4a 1999 och 1994. Analysområde 4fotogmferat 29 juni 1999 och den 29 juni 1994. 

Bild 4b 1999 och 1994. Analysområde 4fotogmfemt 29 juni 1999 och den 29 juni 1994. 

I analysområdet har frekvensbestämning av Jungfru Marie nyck
lar utförts i fem småytor genom att rosetterna har räknats. 

Fältskiktet var frodigt och karaktäriserades av svinrot, slåtter
gubbe, jungfrulin, darrgräs och ljung. I småyta nummer tre notera
des två små individer av granspira. 

Den genomsnittliga frekvensen har ökat från 13 individer/m 2 

1994 till 16 individer / m 2 1999. 
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Figur 3. Fem småytor har analyserats den 30 juni 1999 och den 29 juni 1994 med avseende på rosetter av Jungfrn Marie nycklar. 
I småyta 1 har frekvensen öknt från 11 till 23 individer/1112• I småyta 2 har frekvensen öknt från 25 till 49 individer /111

2
. I småyta 3 

har frekvensen minskat från 6 till 3 individer /1112 (många svin rotsblad i ytan var angripna av ohyra). I småyta 4 har frekvensen 
minskat från 13 till 16 individer /1112 (många exemplar av svinrot i småyta 4 hade torkat i knappstadiet). I småyta 5 lwrfrekvensen 
ökat från 9 till 14 individer /nt2. 

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 

Tolkning och utvärdering 
Även Jungfru Marie nycklar (Dacti;lorlliza maculata) är en mångårig art. 
Den skiljer sig emellertid från slåttergubben i så måtto att den har 
svag förmåga att sprida sig i fullsluten ängsvegetation. Det troliga 
är att framgångsrik fröspridning endast inträffar sporadiskt och att 
den främst sker under mer eller mindre konkurrensfria betingelser 
på störd gräsmark. Även Jungfru Marie nycklar kan alltså, om vi 
ser till etableringsfasen betraktas som en SR-strateg. Under 
skötselperioden 1994-99 har denna art etablerat sig med frön på en 
yta som ligger vid stigen i anslutning till analysområde 2. Efter
som det finns få observationer av tidsutdräkten vid nyetablering 
av orkidesvärmar i naturen skall detta kommenteras kortfattat. 

Den mark som Jungfru Marie nycklar etablerade sig på brändes 
av våren 1994. Före bränningen var marken intagen av förvuxen, 
mossrik ljung, som helt saknade inslag av arten. Efter bränningen 
räfsades marken intensivt. År 1997 kom det upp en stor svärm av 
15-20 mm höga, tätt och jämnt spridda orkideskott på den brända 
ytan. De första blommorna observerades 1998. År 1999 hade skot
ten blivit betydligt större och individerna i svärmen blommade 
rikligare (brukaren Michael Michaelsson muntl.). Fruktsättande 
individer av Jungfru Marie nycklar finns i närheten av brand
fläcken och det är sannolikt att rikligt med frön spred sig dit redan 
samma år som marken brändes och räfsades. Det indikerar att 
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denna orkideart har en tre år lång svampberoende (mykotrof) fas 
innan den lyckas skjuta sina första gröna skott. 

Väl etablerad kan Jungfru Marie nycklar, trots sina köttiga blad 
och sin relativt höga stängel räknas som S-strateg: Arten klarar sig 
bra på den näring den hinner lagra i sina rotknölar före slåttern 
och den har en ytterst svag förmåga att sprida sig åt sidorna på 
vegetativ väg. Denna orkide står helt enkelt och stampar där den 
en gång lyckades etablera sig med frön i en mer eller mindre kon
kurrensfri miljö och individerna kan av allt att döma bli mycket 
gamla. 

Om man inom provytan i analysområde 4 granskar inom vilka 
delytor om 1 dm2 som enskilda bladrosetter registrerades så fram
träder ett tydligt och för arten typiskt mönster: Det är samma indi
vider som kommit upp, fastän med något fler skott 1999 än 1994. 

Antalet bladskott (synliga individer) har ökat från i genomsnitt 
13 stycken/m2 år 1994 till 16 stycken/m2 år 1999. Eftersom Jungfru 
Marie nycklar är relativt intolerant mot störning gynnas arten san
nolikt av sen slåtter och måttlig efterbetning. Även små variationer 
i årsmån med en varierande produktion av fotosyntesprodukter 
och lagring av organisk näring för nästa års skottskjutning, kan 
förmodligen avgöra hur många skott som aktiveras från år till år. 

Det troliga är att de skott som har registrerats, och som ligger 
till grund för bedömningen, kommer från individer som har eta
blerat sig vid ett och samma lyckosamma tillfälle för länge sedan 
och att de nu uppträder med ungefär samma antal skott år efter år 
på den fläck där de en gång etablerade sig. Individer av Jungfru 
Marie nycklar är som etablerade och utvux:en relativt skuggtole
ranta, med en låg fotokompensationspunkt och populationerna 
härdar därför ut länge om habitatet skuggas av vedväxter. 
Röjningsinsatser i ytans omedelbara närhet (1990 då en stor ek fäll
des, 1994 då björk fälldes och 1998 då en lind hamlades) har med 
stor sannolikhet varken förbättrat eller försämrat dess 
ha bita tbetingelser. 

Med hänvisning till artens S-strategi torde röjningsinsatserna 
genom röjgödslingseffekter och ökad konkurrens från mer 
näringskrävande arter ha missgynnat populationen. Men, genom 
att arten sedan länge varit etablerad på platsen, har den ändå lyck
ats upprätthålla en vital population. 
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Från 

Ny inmätning av område 4 
Eftersom "fägatan" (syns som trägärdesgården på bild 4b) har ta
gits bort fick ny inmätning göras av en ny fast punkt. 

Följande ändring har gjorts i tabellen till analysområde 4 (s. 61) 
i bilaga 1 till Persson (1995): 

Till Riktning (0
) Avstånd (m) 

FägalBRS sv gfiRdslelpc (bild 4A; ffåR NV gFiRdslelf)CR) 
har ersatts av: 

435 

139,5 Kluvna stenens norra spets (med en hamlad ek i) -1 11,30 

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 

Bild 4c. Fotot är laget .fi·ån söde1; den 29 j1111i 1999, och visar den kluvna sten som 
har e1:w11 /äga/ans NV och SV punkter som i11111ät11ingJp1111kt for analysområde 4. 
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Nålstick&- eller 
punktfrekvensanalyser 
Analysområde 5 
Området ligger i samma område som analysområde 4, och har 
därför samma hävdhistoria. Det har inte skett några större föränd
ringar i träd- och buskskiktet sedan 1994. Hävden utgörs sedan 
1990 av fogning på våren, slåtter med skärande redskap i mitten 
av augusti samt efterbete med nötkreatur i området. 

Bild 5. 1999 ocl, 1994. Analysområde 5 fotograferad den 29 juni 1999 och de11 29 juni 1994. 

Analysområdet utgörs av 13,00 m lång linje med nålsticksana
lys. Längs linjen har 238 stick gjorts. Resultatet av denna framgår 
av tabell 6. 
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Tabell 1. Resultat nv 11ålsticksn1111lys lä11gs den fnstn linjen den 5 juli 1999 och den 4 juli 1994. 

1999 1994 

Arter Antal Träff•% motsv. Antal Träff•% motsv. 

relativ täcknings• relativ täcknings-

träffar abund ans gradsklass träffar abundans gradsklass 

Svinrot (Scorw 11era /111111ilis) 95 18,5 3 58 13,5 3 

Kruståtel (Desc!,nmpsia Jle.rnosa) 49 9,6 2 57 13,3 3 

Darrgräs (Brizn med in) 35 6,8 2 2 0,5 1 

Vårbrodd (A11//10xn11//111111 odorn/11111) 34 6,6 2 23 5,4 1 

Gökärt (Lntl1yn1s li11ifoli11s) 33 6,4 2 22 5,1 1 

Blå tåtd (Moli11in cneru/en) 30 5,8 1 45 10,5 2 

lllodrot (Pole11tilln erccla) 25 4,9 1 23 5,4 1 

Ljung (Cnl/1111n v11/gnris) 25 4,9 1 18 4,2 1 

Stenmåra (Gali11111 saxatile) 24 4,7 1 2 0,5 + 

Röd ven (Agrostis capillm·is) 18 3,5 1 1 0,2 + 

Knägräs (Da11/!,011ia rlec11111be11s) 17 3,3 1 4 0,9 + 

Tuvtå tel (Dcscliampsia cespitosa) 15 2,9 1 6 1,4 1 

Vitsippa (A 11e111011c 11c111omsa) 14 2,7 1 20 4,7 1 

Lingon (Vacciuirtm vitis-idnea) 10 1,9 1 13 3,0 1 

Jungfrulin (Polygaln v11/garis) ID 1,9 1 2 0,5 + 

Ängsvädd (Succisa prate11sis) 9 1,8 1 6 1,4 1 

Liljekonvalj (Couvallaria majalis) 9 1,8 1 18 4,2 1 

Pårsvingcl (Festuca oviua) 8 1,6 1 15 3,5 1 

l'illerstarr (Carex pi/11/osa) 5 1,0 1 10 2,3 1 

Grönstarr (Carex demissa) 5 1,0 1 

Ängsskallra (Uhi11a11/11s 111i11or) 5 1,0 1 

Klotpyrola (Pyrola 111i11or) 5 1,0 1 4 0,9 + 

Hk (Q11crc11s rob1II') 4 0,8 + 2 0,5 + 

Kn.ippfryle (L11211/a campeslris) 4 0,8 + 4 0,9 + 

Obesl art (Asleraceae) 3 0,6 + 1 0,2 + 

Luddtåtcl (Ho/cus /a11nt11s) 2 0,4 + 0 0,0 

Ängskovall (Mefn111pyri11111 ,,rate11se) 2 0,4 + 1 0,2 + 

Ärenpris (Vcro11icn offici11alis) 2 0,4 + 

Stjämstarr (Cnrex echi11ntn) 2 0,4 + 

Tråds tarr (Cnrex /asiocnrpn) 2 0,4 + 

Hirsstarr (Cnrex pauicen) 2 0,4 + 2 0,5 + 

Gråfibbla (Hiernci11111 pilosella) 2 0,4 + 2 0,5 + 

lllekstarr (Cnrex pallesce11s) . 1 0,2 + 41 9,6 2 

Ängsgröe (Pon prnte11sis) 1 0,2 + 1 0,2 + 

Smörblomma (Ra111111cu/11s acris) 1 0,2 + 1 0,2 + 

Somm arfibbla (Leo11todo11 hispidus) 1 0,2 + 5 1,2 + 

Rödsvingcl (Festucn rnbra) 1 0,2 + l 0,2 + 

Hagfibbla (Hiemci11111 gr V11/gatifon11ia) 1 0,2 + 1 0,2 + 

Blåbär (Vacci11i11111 myrtilis) 1 0,2 + 1 0,2 + 

Björk (Be/11/n s11,) 1 0,2 + 2 0,5 + 

Daggkåpa (Alc/1e111illn v11/garis (coll.)) 0 0,0 5 1,2 1 

Nysört (Achil/ea ptarmica) 0 0,0 4 0,9 + 

Viol (Violn sp.) 0 0,0 3 0,7 + 

Brwl\ren (Agrostis cnninn) 0 0,0 2 0,5 + 

Stenbär (R11b11s saxatile) 0 0,0 1 0,2 + 

Totalt, kärlväxtcr 513 100,0 429 100,0 

Föma 3 0,6 + 3 0,5 + 

Sten 2 0,4 + 2 0,4 + 

Mossor e j CCI(. 131 

Totalt 518 565 

Anmärkning: Fryle sp. är bestämd till knippfryle men redovisad som fryle sp. i tabellen, för atl kunna jämföras med 1994 

års undersökning. 

• angavs som starr (Carex sp) men antogs vara blekstarr (Carex pallescens) 1994 eftersom denna blommade i området 
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I området påträffades 1999 40 kä.rlväxtarte1~ 1994 registrerades 39 
arter. Fem arter har försvunnit (daggkåpa, nysört, viol, bnmven, 
stenbär) och sex (ängsskallra, luddtåtel, ärenpris, stjärnstarr, tråd
starr och grönstarr) har tillkommit sedan 1994. 
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Figur 4. En grafisk bild över 111ä11gdforhållande11a i a11a/yso111råde 5 1999 och 1994. 

Av diagrammet i figur 4 framgår att svinrot, darrgräs, vårbrodd 
och gökärt, liksom stenmåra, rödven, knä.gräs och jungfrulin har 
ökat i omfattning sedan 1994. Arter som minskat i mängd är bl.a. 
vitsippa, lingon och liljekonvalj. 

Tolkning och utvärdering 
Förändringar i mängdförhållanden hos dominanta 
och subdominanta arter mellan 1994 och 1999 
Inom analysområde 5 har mängdförändringar i 1994 års svinrot
kruståtel-blåtåtel-samhälle uppmätts enligt punktfrekvens
metoden (för en beskrivning av denna metod se Ekstam & Forshed 
1996 s. 203-214). Denna metod är den enda som kan rekommende
ras om vi vill ha stor noggrannhet vid mätningar av mängd
förändringar i växttäcket över tiden. Det krävs emellertid ett stort 
antal "stick" om vi vill gaffla in förändringar hos lågfrekventa ar
ter. Det är endast högfrekventa arter med mycket biomassa som vi 
kan följa på ett säkert sätt med en rimligt antal stick. Nålsticks
metoden är emellertid viktig, eftersom vi på ett förnämligt sätt 
kan följa mängdförskjutningar hos dominanta och subdominanta 
växtarter. Detta är, som redan sagts, viktigt eftersom det är dessa 
arter som kontrollerar den miljö som exploateras av de övriga ar
terna. 

Punktfrekvensmetoden ger mer tillförlitliga resultat om sticken 
i samband med uppföljningen repeteras på fasta mätställen i 
växtsamhällen som bedöms vara homogena till sin struktur. Gra
den av säkerhet i mätningar enligt punktfrekvensmetoden varierar 
naturligtvis med antalet stick. I detta fall har mer än 500 stick 
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gjorts utefter en fast linje i ett sådant samhälle. I det följande nöjer 
vi oss försiktigtvis med att se på de arter som vid något av mät
tillfällena (1994 eller 1999) hade en relativ abundans (täcknings
grad) om 5,0 % eller mer. För att vi ska kunna tala om sanna 
mängdförändringar ställer vi dessutom upp som krav att arten 
skall ha ökat eller minskat sin relativa abundans (mängd) med 
minst 2 % i absoluta tal. 

Arter som i enlighet med dessa kriterier inte visar några nämn
värda mängdförändringar inom analysområdet är vårbrodd 
(Anthoxanthum odoratum) och gökärt (Lathyrus montanus). De arter 
som har förändrat sin relativa abundans är som följer: 

Rel. abundans (%) Förändring 
1994 1999 

Darrgräs (Briza media) 
Svinrot (Scorzonera humilis) 

0,5 
13,5 

6,8 
18,5 

+ 6,3 % 
+5,0% 

------------------------
Blekstarr (Carex pallescens) 
Blåtåtel (Molinia caerulea) 
Kruståtel (Deschampsia flex.) 

9,6 
10,5 
13,3 

0,2 
5,8 
9,6 

-7,4 % 
-4,7 % 
-3,7 % 

Darrgräs och svinrot är karaktärsväxter i friska, finjordsrika men 
samtidigt relativt kväve- och fosforfattiga ängar på väldränerad, 
svagt sluttande mark i Syd- och Mellansverige. 

Darrgräset är den art som uppvisar den största mängdökningen 
under skötselperioden. Dess ljusfångande blad sitter nära mark
ytan, där de till stor del ligger under snittytan vid slåttern. Darr
gräset är en klart slåttergynnad (i kalkrika marker också 
betesgynnad), stresstolerant art som främst uppträder i kortvuxen 
vegetation, med e tt lågt bladtak. Arten kan betecknas som S/SR
strateg. Populationerna uppträder på mer produktiv ängsmark 
endast om störningsregimen så medger. Om hävden avtar eller 
upphör på sådan mark sker en snabb mängdminskning. Det är en 
öppen fråga om föryngringen främst sker vegetativt eller med 
frön. I flertalet habitat saknas darrgräset i fröbanken. Population
erna n år sällan eller aldrig dominerande ställning. Utifrån sin egen 
måttstock har arten uppnått en mycket stark ställning i detta ängs
parti och det är tveksamt om det kan bli så mycket bättre. 

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 

Svinroten ökar till skillnad mot darrgräset sin abm1.dans i en 
äng under mycket lång tid, förutsatt att störningsregimen är av 
traditionellt slag (Ekstam m.fl. 1988). I ängar med lång kontinuitet 
i hävden kan arten till slut bilda en matta av tätt ställda blad. Svin
roten är liksom darrgräset en S/SR-strateg: Populationerna gynnas 
av intermediär störning i form av traditionellt ängsbruk, men 
missgynnas kraftigt av tidiga bladförluster och markstörningar i 
form av alltför hårt tramp. Svinroten kan härda ut i miljöer där 
tillväxten begränsas av brist på närsalter. Arten tycks ha ett 
evolutionärt ursprung i miljöer med god tillgång på ljus. Vid brist 
på ljus i det spektrum som är verksamt i fotosyntesen drabbas 
populationerna av minskad vitalitet. Svinroten saknas enligt till
gängliga undersökningar helt och hållet i fröbanken. Spridningen 
sker så gott som uteslutande vegetativ t via rhizom och 
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föryngringen sker främst genom rameter som lossnar från 
moderplantan. Artens "rhizokloner" expanderar sakta men säkert 
excentriskt i välhävdade ängsmarker, förutsatt att 
habitatbetingelserna är de rätta. För en mer ingående beskrivning 
av dess ekologi hänvisas till boken Ängar (Ekstam m.fl. 1988, s. 
127-130). 

Blåtåtel, kruståtel och blekstarr 
Mätningarna visar att blåtåtel och kruståtel har minskat på ett sig
nifikant sätt, vilket är ett positivt tecken (se kommentarer om 
dessa båda arter på s. 34. Att blekstarren har minskat på ett så på
tagligt sätt är däremot svårförklarligt - förutsatt att artbestäm
ningen är korrekt (se anm. på s. 27). Denna graminid uppträder 
nämligen ofta med livskraftiga populationer på välhävdad frisk 
till fuktig ängsmark med sur markreaktion (Ekstam m.fl. 1988 s. 
22-23, s. 193) och arten har dessutom ungefär samma evolutionära 
strategi som darrgräset (S/SR-strategi). En möjlig förklaring kan 
vara att populationen har drabbats av hård och riktad predation 
från någon insekt eller av angrepp från någon artspecifik parasit
svamp. 

Att svinroten och darrgräset har ökat och att blåtåteln och 
kruståteln har minskat under skötselperioden visar sammanfatt
ningsvis på god måluppfyllelse inom detta delområde. 
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Analysområde 6 
Analysområde 6 består av fyra ytor. I yta 1, den nordligaste ytan, 
utfördes nålsticksanalys i en storyta med slumpade småytor, och i 
de tre andra ytorna utfördes art/ areaanalys. De tre ytorna ligger 
utmed slänten (nr. två), i laggen (nr. tre) och ute på mossen (nr. 
fyra). 

Området sköts genom räfsning tidigt på våren. Slåttern i delyta 
nr 1 påbörjas den andra lördagen i augusti sedan 1950-talet. De 
andra delområdena slås därefter i augusti månad. Efter slåttern 
betas området av nötkreahrr. Sedan 1990 föryngras hasslarna och 
lindarna med kortare omloppstid än tidigare, varför de aldrig hin
ner skugga ut ängsvegetationen i nämnvärd utsträckning. 

Analysområde 6, yta 1 
Analysområdet för nålsticksanalysen framgår tydligast på bilden 
från 1994, eftersom lövverken från de hamlade träden skymde sik
ten från fotopunkten 1999. 

Åkerytor och åkerhak i terrängen visar att området brukats som 
åker alternativt betesvall tidigare, troligtvis i ett stycke tillsam
mans med Frögdebändsåkern (åkern med Linnegrottan). På 1960-
talet höggs det mycket ek i det här området. 
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Bild 6n 1999 och 1994. Analysområde 6 fotograferat den 29 j1111i 1999 och den 29 juni 1994. 
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Resultatet av 1999 års inventering framgår av tabell 2. I analys
området har antalet arter ökat från 29 till 36. Tio arter har tillkom
mit medan tre arter har försvunnit. De som har kommit till är 
stormåra, ängsskallra, grässtjärnblomma, björk, ängssvingel, röl
lika, teveronika, gulmåra, ludd tå tel och jungfrulin. De som inte 
noterades 1999 är avenbok, ek och rönn. 
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Figur 5. En grafisk bild av 111ängdförhållande11a i yta 1 i analysområde 6. 

Av figur 5 framgår att vårbrodd, blåklocka, rödven, liljekonvalj 
och blåbär ökar, medan gökärt, ärenpris och lingon minskar. 
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Tnbe/1 2. Resultnt nv 11ålsticksn11nlys i nnnlyso111rllde 6 ytn 1 den 6 juli 1999 och 6 juli 1994 

1999 1994 

Arier Före- Antal Träff-% 1notsv. Före• Antal Träff-% motsv. 

koms! relativ täcknings- koms! relativ täcknings-
(storytan) träffar abundans gradsklass (storytan) träffar abundans gradsklass 

Kruståtel (Oeschmupsia jlexuosn) X 330 29,9 4 X 412 42,1 4 

Liljekonvalj (Co11ual/111·ia 11mjalis) X 217 19,6 3 X 143 14,6 3 

Gökärt (Lal/Jyrus liuifolius) X 92 8,3 2 X 106 10,8 2 

Vårbrodd (Aut/Joxau//111111 odorn/11111) X 66 6,0 2 X 19 1,9 1 

Rödvcn (Agroslis cnpillaris) X 56 5,1 1 X 27 2,8 1 

Blåbär (Vacci11i11111111yrlilis) X 55 5,0 1 X 23 2,3 l 

Fårsvingel (Fes/11ca oui11a) X 39 3,5 1 X 45 4,6 1 

Fryle (L11wla sp.) X 35 3,2 1 X 14 1,4 1 

Pillerstarr (Carex pilulosa). X 35 3,2 1 X 19 1,9 1 

Vitsippa (A11e111011e 11e111orosa) X 28 2,5 l X 23 2,3 l 

Ärenpris (Vero11icn officiualis) X 27 2,4 1 X 38 3,9 l 

Stenmårn (Gali11111 sa.rntile) X 21 1,9 1 X 15 1,5 1 

Stormåra (Gali11111 album) X 20 1,8 1 

Liten blåklocka (Ca111p111111/a ro/11111/ifolia) X 14 1,3 1 X 4 0,4 + 

Ängskovall (Mela111pyri11111 pmleuse) X 10 0,9 + X 14 1,4 1 

Gullris (Solidago virgaurea) X 9 0,8 + X 

I-lagfibblor (Hiemci11111 gr V11/gatifor111ia) X 9 0,8 + X 11 1,1 1 

Ängsskallra (Rhi11a11/11s 111i11or) X 8 0,7 + 

Lingon (Vacci11i11111 vi/is-iden) X 5 O,S + X 18 1,8 1 

Syra (R11111e.,· sp.) X 4 0,4 + X 2 0,2 + 

Grässtjärnblomma (Stel/aria grm11i11ea) X 3 0,3 + 

Viol (viola sp.) X 5 0,5 + X 8 0,8 + 

Okänd ört X 2 0,2 + 
Svartkämpe (P/a11tago lauceolata) X 2 0,2 + X 

Björk (Be/11/a sp.) X 2 0,2 + 

Ängssvingel (Fes/11ct1 praleusis) X 2 0,2 + 

Röllika (Alche111illa 111illefoli11111) X 2 0,2 + 

Hundäxing (Dactylis glomernta) X 2 0,2 + X 

Teveronika (Verouicn c/Jm11aedrys) X 2 0,2 + 

Smultron (Fmgaria vesca) X 1 0,1 + X 5 0,5 + 

Gulmårn (Gali11111 vemm) X 1 0,1 + 

Ludd tå tel (Ho/c11s lm111/11s) X 1 0,1 + 

Vårfryle (L11z11la pi/osa) X 15 1,5 1 

Ekorrbär (Maia11//Je11111111 bifoli11111) X X 8 0,8 + 

Avenbok (Carpi1111s be/11 /11s) X 5 0,5 + 

Ek (Q11erc11s rob11r) X X 4 0,4 + 

Rönn (Sorbus a11c11paria) X 1 0,1 + 

Prästkrage (Le11va11//1e11111w v11/gare) X X 

Johannesört (Hyperiw111111awlala) X X 

Junfrulin (l'olygala v11lgaris) X 

Totalt, kärlväxter l 105 100,0 979 100,0 

Förrn, 2 0,2 + l 0,1 + 
Sten 12 1,1 I 

Mossor ej reg. 269 21,5 3 

Totalt 1119 1249 

Anmärkning: Frylc sp. är bestämd till knippfrylc men redovisad som fryle sp. i tabellen, för att kunna jämföras med 1994 års undersökning. 

Den okända örten är troligen e tt ungt ex av gull ris. 

I s torytan förekom föru tom ovans tående arier även prästkrage (Le11ca11/he1111m1 vulgare), johannesört (Hyperic11111 wac11lnt11w), och 

j,mgfrulin (Polygala v11/gr1 ris) och v.lrfryle (L11zula pilosn). 

I en av de utslumpadc småytorna tog en sten upp en femtedel av ytan, i en a1rnan småyta hanu1ade hela s torytans i,u,eh.111 av stormåra, 

varför dessa har få tt en högre tTäff-% än vad de borde ha fått. 
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Tolkning och utvärdering 
Marken inom detta område består av utlakad silikatsand. Den har 
i sen tid använts som åke1~ vilket med tydlighet avspeglar sig i ve
getationen. När åkerbruket upphörde är okänt, men det kan ha 
varit så sent som på 1950- eller 60-talet. Det växtsamhälle som har 
inställt sig efter åkerbrukets upphörande är ett kruståtel-liljekon
valj-samhälle, som avviker kraftigt vad gäller vegetationens sam
mansättning i jämförelse med en äng som aldrig har varit upp
bruten till åker. 

Kruståtel (Deschampsia flexuosa) har en starkt dominerande ställ
ning och vårbrodd (Anthoxanthum odoratum) uppträder som sub
dominant. Kvävegynnade ogräs som stormåra (Galium album), 
grässtjärnblomma (Stellaria graminea) och ängssyra (Rumex acetosa), 
ingår jämte vallgräs som ängssvingel (Festuca pratensis) och hund
äxing (Dactylis glomerata) ingår i vegetationen. 

Inom området har en omfattande dokumentationsinsats gjorts i 
form av "utslumpade nålstick", med 979 träffar år 1994 och 1105 
träffar år 1999. På grund av att sticken slumpades ut går det inte 
följa vegetationen över tiden i exakta positioner, vilket ger en 
sämre jämförbarhet. Detta kompenseras emellertid i viss mån av 
det stora antalet stick, av att vegetationen är relativt homogen och 
av att mätningarna har utförts inom en avgränsad yta om 10 x 10 
meter. Med vissa förbehåll går det därför att även i detta område 
använda de kriterier för konstans resp. förändring som redovisats 
på s. 29. I detta fall är det 6 arter som uppvisar säkert belagda för
ändringar under skötselperioden enligt följande: 

Rel. abundans (%) Förändring 

Liljekonvalj (Convallaria) 
Vårbrodd (Anthoxanthum) 
Blåbär (Vaccinium myrtillus) 
Rödven (Agrostis capillaris) 

1994 1999 

14,6 
1,9 
2,3 
2,8 

19,6 
6,0 
5,0 
5,1 

+ 5,0 % 
+ 4,1 % 
+ 2,7% 
+ 2,3% 

Kruståtel (Deschampsia ftex.) 42,1 29,9 - 12,2 % 
Gökärt (Lathyrus montanus) 10,8 8,3 - 2,5 % 

Av tabellen ovan framgår att liljekonvalj, vårbrodd, blåbär och 
rödven har ökat och att denna ökning har skett på bekostnad av 
kruståtel och gökärt. Vi har tidigare konstaterat att kruståteln kan 
ses som en SC-strateg och att den har en svag tolerans mot stör
ning i form traditionellt gräsmarksbruk. Arten missgynnas mer av 
betning än av slåtter, men detta gäller endast beb.ung med stor
kreatur (nötboskap och hästar). Även tidpunkten för förluster av 
biomassa spelar stor roll på det sättet att tidiga förluster tycks 
missgynna arten, medan bladförluster sent under vegetationspe
rioden endast har en blygsam inverkan. Här kan också nämnas att 
sen fårbetning snarast har en vitaliserande inverkan på kruståtelns 
populationer (Ekstam & Forshed 2000). 

I samband med att användandet av åkern som betesvall upp
hörde under 1950-talet kom de insådda vallgräsen att tyna bort. 
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Inh·oduktionen av ängshävd har därefter bidragit till att kruståteln 
har minskat i mängd. De arter som kan spås en bättre framtid i 
ormådet under ett fullgott ängsbruk är dels SR/CSR-strategerna 
vårbrodd och rödven, dels S/CSR-strategen gökärt. Gökärten är 
starkt missgynnad av tidiga bladförluster - den gynnas tydligt av 
ängsbruk, men saknas i allmänhet helt på platser som betas regel
bundet under försommaren. Emellertid har även SC-strategerna 
liljekonvalj och blåbär ökat, vilket tyder på att dessa arter inte be
rövas biomassa i särskilt stor omfattning vid slåttern. Under de år 
då man vid installningen har mätt den kvarstående vegetations
mängden (1994 och 1996) har ett genomsnitt om 4,1 resp . 3,2 cm 
uppmätts med gräsmarkslinjal. Detta kan till viss del förklara den 
begränsade hävdframgången inom denna provyta. 

Det kommer att ta mycket lång tid innan växttäcket p å denna 
mark återfår en vegetationsstruktur som är karaktäristisk för 
ängar. Frågan är om det över huvud taget är möjligt inom över
skådlig tid även om ängsbruket bedrivs p å ett traditionellt sätt. 
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Analysområde 7 
Analysområdet ligger i ett område som har hävdats genom slåtter 
sedan 1960-talet. Under 1970- och 1980-talen skedde slåttern med 
gräsröjare och slåtterbalk. Sedan 1990 har skötseln intensifierats 
genom att ängen har räfsats på våren, och sedan slagits med skä
rande redskap i mitten av juli månad vatje år. Efter bete sker med 
nötkreatur. 

Bild 7 1999 och 1994. A11nlysområde 7 fotogrnfernt den 29 juni 1999 ocl1 den 29 juni 1994. 

Ljusförhållandena har inte ändrats sedan 1994. Trägärdes
gården i bakgrunden på bilden från 1994 flyttades 1996. I tabell 3 
redovisas resultatet av nålsticksanalysen. 
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Tabell 3. Resultatet av 1111/sticksnnalys i analysområde 7 den 5 juli 1999 och den 4 juli 1994. 

1999 1994 

Arter Före- Antal Träff-% tnotsv. Före- Antal Träff-% motsv. 

koms! rel ativ täcknings- komst rela tiv täcknings-

(storytan) träffar abundans gradsklass (storytan) träffar abundans gradsklass 

Rödsvingel (Festuca ntbm) X 297 27,2 4 X 347 42,4 4 

Knippfryle (L11z11/a cn111pest ris) X 173 15,9 3 X 148 18,1 3 

Ärenpris (Vero11ica offici11alis) X 101 9,3 2 X 26 3,2 1 

Stenmåra (Gnli11111 saxntile) X 101 9,3 2 X 17 2,1 1 

Ängsskallra (Rhi11n11/11s 111i11or) X 50 4,6 1 X 

Röd ven (Agrostis capillnris) X 34 3,1 ) X 73 8,9 2 

Syra (lfo111ex sp.) X 34 3,1 1 X 19 2,3 1 

Sommarfibbla (l.eo11tod011 hispidus) X 34 3,1 1 X 11 1,3 1 

Fårsvingel (Festuca ovi11n) X 32 2,9 1 

Revfibbla (Hiemci11111 mll"iculn) X 32 2,9 1 

Gökärt (Lnfhynts li11ifo/i11s) X 26 2,4 1 X 23 2,8 1 

Teveronika Vero11ikn chn111aedrys) X 23 2,1 1 X 2 0,2 + 

Smörblomma (l<n111111c11/11s ncris) X 22 2,0 1 X 5 0,6 + 

Vårbrodd (A11thoxn11f/111111 odom/11111) X 21 1,9 1 X 7 0,9 + 

Svartkämpar (Pln11tngo la11ceo/ntn) X 18 1,6 1 X 29 3,5 1 

Röllika (Alche111illn 111illefoli11111) X 16 1,5 1 X 3 0,4 + 

Grässtjä rnblomma (Stellnrin gm111i11en) X 11 1,0 1 

Rödklöver (Trifoli11111 pmte11se) X JO 0,9 + X 2 0,2 + 

Jungfrulin (Polygnln v11lgnris) X JO 0,9 + X 2 0,2 + 

Liten blåklocka (Cn111p111111/n rot1111difolin) X 9 0,8 + X 15 1,8 1 

Ängsgröe (l'on pmfe11sis) X 9 0,8 + 

Viol (viola sp.) X 7 0,6 + 

Gråfibbla (Hiemci11111 pilose/ln) X 4 0,4 + X 16 2,0 1 

Kruståtel (Desc/w111psin jlex11osn) X 4 0,4 + X 7 0,9 + 

Illodrot (Pofe11ti/ln erectn) X 3 0,3 + X 3 0,4 + 

Knägräs (Dn1Jfl101Jin dec11111be11s) X 2 0,2 + X 2 0,2 + 

Prästkrage (Leucm1/he11111111 vulgnre) X 2 0,2 + X 

Gulmåra (Gn/i11111 ver,1111) X 2 0,2 + 

Fyrkantig Johannesört (Hyperic11111111nc11lnt11111) X 1 0,1 + X 20 2,4 1 

Okänd ar t (Astemcene) X 1 0,1 + X 1 0,1 + 

Vitklöver (Trifoli11111 re11e11s) X 1 0,1 + 

Illåbär (Vncci11i11111 myr/i/is) X 1 0,1 + 

Hästfibbla (Leo11forlo11 n11f1111111nlis) X X 17 2,1 1 

Pillerstarr (Cnrex pi/11/ifem) X 10 1,2 1 

Rotfibbla (Hypoclmeris mdicafn) X X 8 1,0 1 

Gräs ( l'oncene) X 3 0,4 + 

Maskros (Tnmxnc11111 gr. vulgnrin) X 2 0,2 + 

Vitsippa (A11e111011e uemorosn) X 1 0,1 + 

Totalt, kärlväxter 1 091 100,0 819 100,0 

Bar jord 5 

Förna 1 

Sten 

Mossor ej reg. 394 

Totalt 1 096 1 214 

Anmärkning:knippfryle redovisades som Fryle sp. i tabellen 1994. 

I en av de utslumpade småytorna hade ett djw· (en sork?) nyligen grävt, varför det förkom bar jord i den rutan. 
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30 arter träffades av nålen under mätningarna 1994. 1999 hade an
talet träffade arter ökat till 34. Pillerstarr, maskros och vitsippa har 
försvunnit sedan 1994, medan fårsvingel, revfibbla, gräs
stjärnblomma, ängsgröe, viol, stenmåra, gulmåra, vitklöver och 
blåbär är nya arter i storytan 
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Figur 6. En grafisk bild nv 111ii11gdförhå/lnnde11n i nnnlyso111råde 7 1999 ocl, 1994. 

Ärenpris, stenmåra, revfibbla, fårsvingel, teveronika, smör
blomma och vårbrodd har ökat sedan 1994, liksom röllika, gräs
stjärnblomma, rödklöver och jungfrulin. De arter som har minskat 
är rödsvingel, rödven, blåklocka, gråfibbla och johannesört. 

Tolkning och utvärdering 
Marken i detta område har med stor sannolikhet kultiverats under 
30-, 40- eller 50-talen. Med detta menas att marken har störts med 
en harv av typen "rivbjörn", att den har gödslats och att man har 
sått in vallgräs. Detta återspeglar sig i dagens vegetation framför 
allt på det sättet att rödsvingeln (Festuca rubra) har en domine
rande ställning. Men vi kan också se kvardröjande effekter av kult
iveringen genom att arter som svinrot (Scorzonera humilis) och 
stagg (Nardus stricta) saknas och att fårsvingeh1 (Festuca ovina) spe
lar en underordnad roll. 

Inom området har en omfattande dokumentationsinsats gjorts i 
form av "utslumpade nålstick", med 819 träffar år 1994 och 1091 
träffar åJ.· 1999. Inom analysområde 7 råder samma förutsäthungar 
för utvärderingen av data som redovisats på s. 33) provyta 1 inom 
analysområde 6. Även i detta fall bedöms underlaget tillräckligt 
stort för en tillräckligt säker bedömning av mängdförändringarna 
hos sex arter. Av dessa uppvisar knippfrylet (Luzula campestris) en 
relativt blygsam förändring, medan de övriga fem har förändrat 
sin relativa abundans enligt följande: 
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Stenmåra (Gnli11111 snxntile) 
Ärenpris (Veronicn offici11n/is) 
Ängsskallra (Rhinnnt11s minor) 

Rödsvingel (Fest11cn rnbm) 

Rödven (Agrostis cnpilfnris) 

Rel. abundans(%) 
1994 1999 

2,1 
3,2 
0,0 

42,4 
8,9 

9,3 
9,3 
4,6 

27,2 

3,1 

Förändring 

+7,2% 
+6,1% 
+4,6% 

-15,2% 

- 5,8% 

Av denna översikt framgår att stenmåra, ärenpris och ängs
skallra har ökat sin abundans på bekostnad av rödsvingel och röd
ven. 

Rödsvingeln kan betecknas som en CSR-strateg. Arten har god 
förmåga att sprida sig vegetativt med krypande rhizom. Väl eta
blerad på en plats kan klonerna vara mycket uthålliga och de kan 
av allt att döma bli mycket gamla. Den population av rödsvingel 
som finns inom analysområdet är förmodligen inte ursprunglig, 
utan införd i produktionsförbättrande syfte. Det troliga är att arten 
kom in i samband med kultiveringen. Att rödsvingeln hade en så 
dominerande ställning år 1994 tyder på en relativt svagpåverk
ande störningsregim under åren dessförinnan. Vi vet emellertid att 
polulationerna viker om denna art år efter år förlorar en stor andel 
av sin biomassa (Shildrick 1984). En sak som kan ha betydelse vid 
tolkningen av rödsvingelns minskning är att den preferensbetas av 
nötkreatur. Utnyttjandegraden var låg år 1994, med en genomsnitt
lig kvarstående vegetationsmängd som svarar mot hela 5,4 cm på 
en gräsmarkslinjal. Därefter har emellertid utnyttjandegraden 
ökat. I november 1996 uppmättes godtagbara 2,7 cm vid en linjal
mätning och det troliga är att utnyttjandegraden har fortsatt att 
ligga på ungefär denna nivå. 

Även rödvenen har minskat sin abundans på ett signifikant sätt. 
Eftersom också denna art är en CSR-strateg gäller ungefär samma 
grund för att förklara dess minskning som för rödsvingeln. 

Stenmåran är som synes en verklig vinnare. Denna ört är liten 
med tu1ma stjälkar som kryper utefter marken. Den är ytterst 
konkurrenssvag och växer främst på stenar och på sur, mager 
sandjord. Stenmåran föryngrar sig såväl vegetativt som med frön. 

Populationerna är stresstoleranta i den bemärkelsen a tt de gör 
ytterst små anspråk på markresmserna. I gengäld kräver de god 
tillgång till ljus. Arten viker i våra dagar till följd av upphörande 
gräsmarkshävd i Sverige liksom i låglandet p å Brittiska öarna. Det 
troliga är att den har samma negativa trend inom stora delar av 
sitt utbredningsområde, vilket omfattar subatlantiska delar av 
Västeuropa. Till skillnad mot rödsvingeln och rödvenen har sten
måran 1-mder evolution utvecklat S/SR-strategi, med morfologiska 
och fysiologiska egenskaper som gör att den är väl adapterad till 
traditionella störningsregimer i sura, magra ängar och natur
betesmarker. 

Ängsskallra är en ettårig, halvparasitisk växt som helt och hål
let föryngrar sig med frön. Fröna gror främst på våren och denna 
art uppträder ofta i varierande mängd från år till år. Arten har 
stora krav på sin regenerationsnisch; den finns främst i väl
hävdade ängar och naturbetesmarker, där de konkurrensstarka 
arterna begränsas av störning eller av brist p å markresurser. 
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Ängsskallran uppfattas av mig främst som en SR/SR-strateg, men 
betecknmgen R/SR kan vara lika relevant med tanke på att arten 
ofta uppträder i hyvlade vägslänter och liknande. 

Ärenprisen slutligen är en mångårig ört som sprider sig såväl 
vegetativt som med frön. Att den uppträder i så stor mängd i 
denna miljö i Råshult och att den dessutom ökar uppfattas av mig 
som ovanligt. Arten indikerar en god tillgång på upptagbar fosfor 
i den sura marken (Tyler 1999). Den uppträder i högst varierande 
miljö och den har en diffus evolutionär strategi. Det är oavsett hur 
habitatet ser ut ovanligt att arten når en dominant ställning i växt
täcket. 

Till skillnad mot de gamla åkrarna i analysområde 6 (yta 1) har 
denna mark bättre förutsäthungar att återfå en artsammansättning 
och en vegetationsstruktur som var kännetecknande för ängarna i 
Råshults åkergärde i äldre tid. Förändringarna i vegetationen visar 
entydigt att hävden under skötselperioden har påverkat växttäcket 
i önskvärd rikhling. 
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Analysområde 8 
Analysområdet ligger precis norr om trägärdesgården som skiljer 
den äng som har varit i hävd de senaste åren från den del som på 
1960-talet lämnades att växa igen. Före 1990 hävdades område ge
nom bete och oregelbundna röjningar vilket hindrade området att 
växa igen. 

År 1990 återupptogs slåttern. Området hävdas genom räfsning 
på våren, slåtter och efterbete med nötkreatur. Slåttern brukar bli 
sen, i slutet av augusti, eftersom detta är ett av de områden som 
slås sist i ängen. Sedan 1994 har krontaket snarast tätnat i området. 

Bild 8. Analysområde 8 fotograferat den 29 jllni 1999 och den 29 jllni 1994. 

I analysområde 8 har nålsticksanalys utförts. Resultaten fram
går av tabell 4. 
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Tabell 4. Resultatet av nålsticksanalysen i analysområde 8 den 8 juli 1999 och den 5 juli 1994. 

1999 1994 
Arter Före- Antal Träff-% motsv. Före- Antal Träff-% motsv. 

komst relativ täcknings- komst relativ täcknings-
(storytan) träffar abundans grndsklass (storytan) träffar abundans gradsklass 

Kruståtel (Deschnmpsin flexuosn) X 155 25,9 4 X 194 29,8 4 
Ängskovall (Meln111pyri11111 prnleuse) X 152 25,4 4 X 39 6,0 2 
Blåbär (Vncci11i11111111yrlilis) X 59 9,9 2 X 106 16,3 3 
Fryle (L11z11/n sp.) X 48 8,0 2 X 7 1,1 1 
Vårbrodd (A11f/10xa11t/111111 odorn/11111) X 22 3,7 1 X 5 0,8 + 
Lingon (Vncci11i11111 vitis-idaea) X 21 3,5 1 X 46 7,1 2 
Svingel (Festuca sp.) X 21 3,5 1 X 46 7,1 2 
Ljung (Cnl/1111a vulgnris) X 19 3,2 1 X 26 4,0 1 
Liljekonvalj (Co11vallnrin mnjnlis) X 18 3,0 1 X 20 3,1 1 
Ängsvädd (S11ccisn pratensis) X 13 2,2 1 X 15 2,3 1 
Rönn (Sorb11s nuwpnrin) X 13 2,2 1 X 8 1,2 1 
Vitsippa (A11e111011e 11e111orosn) X 10 1,7 1 X 32 4,9 1 
Blodrot (Poleutilln erecln) X 7 1,2 1 X 24 3,7 1 
Skogsstjärna (Trieutnlis e11ropnen) X 7 1,2 1 X 13 2,0 1 
Stan (Cnrex sp.) X 6 1,0 1 

Pillerstarr (Cnrex pi/11/ifern) X 6 1,0 1 X 11 1,7 1 

Gökärt (Lntl1yr11s li11ifoli11s) X 5 0,8 + X 3 0,5 + 
Stenmåra (Gnli11111 snxnfi/e) X 5 0,8 + X 2 0,3 + 
Vårfryle (L11z11/n cn111peslris) X 4 0,7 + X 15 2,3 1 
Gullris (Solidngo virgnuren) X 3 0,5 + X 6 0,9 + 
Slåttergubbe (Amica 111011/nnn) X 3 0,5 + X 

Ek (Q11erc11s robur) X 1 0,2 + X 11 1,7 1 
Blåtåtel (Moli11in cnemlen) X 20 3,1 1 
Jungfruljn (Polygnln vulgnris) X 1 0,2 + 
Rödven (Agrosfis cnpillnris) X 1 0,2 + 
Odon (Vncci11i1111111ligi11os11111) X X 1 0,2 + 
Brakved (Frn11g11/11 n/1111s) X 

Hagfibbla (Hieraci11111 gr. V11/gntifor111in) X 

Rönn (Sorbus n11c11pnrin) X 

Totalt, kärlväxter 598 100,0 652 100,0 

Förna 71 45 
Mossor 8 175 
Totalt 677 872 
Anmärkning: F,yle sp. är bestämd till knippfryle men redovisad som fryle sp. i tabellen, för att kunna jämföras med 1994 års undersökning. 

25 arter träffades både 1994 och 1999. Sedan 1994 har blåtåtel, 
jungfrulin och rödven försvunnit, medan brakved, hagfibbla och 
lönn har tillkommit. 
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Figur 7. En grafisk bild nv 111ä11gdförhillln11de11n i n11nlyso111råde 8 1999 och 1994. 

Av digrammet i figur 7 framgår att kruståteln har minskat se
dan 1994, liksom blåbär, lingon, ljung, vitsippa och blodrot, medan 
vårbrodd har ökat. 

Tolkning och utvärdering 
Detta område har en "fläckig" vegetationsstruktur som dels be
tingas av att området är inne i en renoveringsfas, dels att mark
och vattenförhållandena varierar. Det är därför olyckligt att man 
1994 valde att slumpa ut småytor och att man valde punkt
frekvensanalys som metod för att följa förändringar i växttäcket. 

Till följd av detta går det inte att tolka insamlade data. Det tro
liga är emellertid a tt den ettåriga, halvparasitiska ängskovallen 
(Melampyrum pratense) har ökat under skötselperioden. 
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Analysområde 9 
Analysområde 9 ligger rakt öster om arrendatorsbostaden. 

Området har genomgått stora förändringar, då det har förvand
lats från en tät björkdunge till ett öppet slåtterkärr. Avverkningen 
skedde på vårvintern 1996. Två ganska grova ekar i norr och en 
grov, nyligen restaureringshamlad lind i söder framträder nu som 
solitärer i området. Sedan 1996 hävdas området på samma sätt 
som ängen, dvs med vårfagning, slåtter och efterbete med nötkrea
tm. Vid inventeringen 1994 var området igenvuxet med framförallt 
björk, och hävden utgjordes endast av bete med nötkreahir efter 
det att resten av ängen var slagen. Området har hävdats med svagt 
bete sedan slutet av 1960-talet fram till restaureringen 1996 då 
slåtterhävd återupptogs med vårräfsning, slåtter och efterbete. 

Bild 9. Analysområde 9 fotograferat den 29 juni 1999 och den 5 juli 1994. 

I analysområde 9 har nålsticksanalys utförts. Resultatet framgår 
i tabell 5. 
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Tabell 5. Resultatet av nålsticksanalys i analysområde 9 den 7 juli 1999 ocl, den 5 juli 1994. 

]999 1994 

Arter Före- Antal Träff-% motsv. Före- Antal Träff-% n1otsv. 

koms! relativ täcknings- koms! relativ täcknings-
(storytan) träffar abundans gradsklass (storytan) träffar abundans gradsklass 

.l lundstarr (Cnrex 11igm) X 159 17,4 3 X 18 3,7 1 

Videört (Lysi111nc/1in v11/gm·is) X 151 16,5 3 X 15 3,0 J 

Ältranunkel (Rn111mc11/11s fln11111111/n) X 108 11,8 2 X 6 1,2 1 

Krus tåtel !Desc/mmpsin flex11osn) X 94 10,3 2 X 125 25,4 4 

Harstarr (Cnrex lepori11n) X 78 8,5 2 X 62 12,6 3 

Blåtåtel (Moli11in cnerulen) X 44 4,8 1 X 48 9,7 2 

Vattcnmåra (Cnli11111 pn/11sf re) X 44 4,8 J 

Brunven (Agrostis cn11i11n) X 41 4,5 1 X 5 1,0 1 

Fryle (L11211/n sp.) X 27 2,9 1 X 1 0,2 + 
Fyrkantig Johannesört (J-/yperic11111 111nculnt11111) X 21 2,3 1 

Gråstarr (Cnrex cn11esce11s) X 19 2,1 1 X 7 1,4 1 

Harsyra (Oxa lis acetosella) X 15 1,6 1 X 21 4,3 1 

Kråkklöver (l'ofe11tilln pnl11stris) X 15 1,6 1 X 2 0,4 + 
Rödven (Agl'Ostis cnpillnris) X 10 1,1 1 X 22 4,5 1 

Starr (Cnrex sp.) X 10 1,1 l 

Ek (Q11erc11s rob111·) X 8 0,9 + X 4 0,8 + 
Blod rot (Poteutilln erectn) X 8 0,9 + X 3 0,6 + 
Björk (Bet11/n sp.) X 8 0,9 + X 2 0,4 + 
Rönn (Sorb11s n11cuparin) X 7 0,8 + X 8 1,6 1 

Ängsgl'öe (Pon prnte11sis) X 7 0,8 + 
Knapptåg (]1111cus co11g/0111emt11s) X 6 0,7 + 
Träjon !Dryoteris filix-111ns) X 5 0,5 + 
Blåbär (Vncci11i11111 myrfil is) X 3 0,3 + X 21 4,3 1 

Ekorrbär (Mnim1t/1e11111111 bifoli11111) X 3 0,3 + X 4 0,8 + 

Pillcrstarr (Cnrex pi/11/ifem) X 3 0,3 + X 3 0,6 + 
Vårbrodd (A11t/,oxn11t/111111 odorn/11111) X 3 0,3 + 
Kärrs ilja (Pe11cedm111111 pn/11s/re) X 3 0,3 + 
Frossört (Sc11fel/nrin gnleric11/nfn) X 3 0,3 + 
Hönsbär (Com11s s11ecicn) X 2 0,2 + X 3 0,6 + 
Ängskovall (Me/n111pyri11111 pmte11se) X 2 0,2 + 
Tuvstarr (Cnrex cespitosn) X 2 0,2 + 
Hassel (Cory/11s nvel/m,n) X 2 0,2 + 
Veketåg (]1mc11s eff11s11s) X 1 0,1 + X 8 1,6 1 

Tuvtåtel (Desc/mmpsin cespitosn) X 1 0,1 + X 4 0,8 + 
Fårsvingel (Fesf11cn ovi11n) X 1 0,1 + 
Vitsippa (A11e111011e 11e111orosn) X 1 0,1 + 
Liljekonvalj (Convnllnrin 111njnlis) X 1 0,1 + 
Rödsvingel (Fesf11cn rnbm) X X 31 6,3 2 

Krypvcn (Agl'Osfis sfolonifcm) X 27 5,5 1 

Vårfrylc (L11z11/n cn111pestris) X 18 3,7 I 

Sumpmåra (Gnli11111 11/igi110s11111) X 16 3,2 1 

Smörblomma (Rn111111c11/11s ncris) X 6 1,2 1 

Lingon (Vacci11i11111 vitis-idnen) X 3 0,6 + 
Ängssyra (R11111ex ncefosn) X 

Totalt, kärlväxter 916 100,0 493 100,0 

Sten J 

Stubbe 30 

Förna 12 96 

Mossor ej reg. 175 

Totalt 958 765 

Anmärkning: Fryle sp. är bestämd till knippfryle men redovisad som fryle sp . i tabellen, för a tt kunna jämföras med 1994 års undersökning. 
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Omvandlingen från ett skuggat område till ett hävdat slåtterkärr 
har förändrat artsammansättningen i området. Vegetationen har 
blivit tuvig och resultatet av dokumentationen beror i hög grad på 
var de utslumpade ytorna har hamnat. Detta gör det svårare att 
lita på de "statistiska säkerställda" ökningarna. 

Antalet arter har emellertid ökat från 28 till 39 arter. De arter 
som har försvunnit sedan 1994 ät· krypven, vårfryle, sumpmåra, 
smörblomma och lingon. De som har kommit till ät· vattenmåra, 
johannesört, ät1.gsgröe, knapptåg, träjon, vårbrodd, kärrsilja, fross
ört, ängskovall, tuvstarr, hassel, fårsvingel, vitsippa och liljekon
valj. Antalet träffar var betydligt högre 1999 jämfört med 1994. 
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Figur 8. En grafisk bild av mängdförhållandena i analysområde 9 1999 och 
1994. 
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Av figur 8 framgår att kruståtel, harstarr, blåtåtel, harsyra, röd
ven, blåbär, rödsvingel, krypven, vårfryle, sumpmåra och smör
blomma har minskat avsevärt, medan hundstarr, videört och ältra
mmkel, vattenmåra och brunven har ökat. 

Tolkning och utvärdering 
Även detta ormåde har en fläckig vegetationsstruktur som be
tingas av att området är inne i en renoveringsfas. Även här valde 
man olyckligtvis "utslumpade nålstick" inom en fast provyta om 
10 x 10 m som analysmetod för att följa förändringarna i växt
täcket. De edafiska förhållandena inom ytan är emellertid något 
mer homogena än inom analysområde 8. Det går därför att göra en 
försiktig tolkning av materialet, förutsatt att vi nöjer oss med att se 
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på de arter som vid något av mättillfällena (1994 eller 1999) hade 
en relativ abundans om 10 % eller mer. För att vi ska kunna tala 
om sanna mängdförändringar ställer vi dessutom upp som krav 
att arterna skall ha ökat eller minskat sin relativa abundans med 
minst 10 % i absoluta tal. De arter som lever upp till dessa krav är 
som följer: 

Hundstarr (Carex nigra) 
Videört (Lysi111acltia vulgaris) 
Ältranunkel (Ran. flnm11111la) 

Kruståtel (Desc/1. flex11osa) 

Rel. abundans (%) 
1994 1999 

3,7 
3,0 
1,2 

25,4 

17,4 
16,5 
11,8 

10,3 

Förändring 

+ 13,7 % 
+ 13,5 % 
+ 10,6% 

-15,1 % 

Som synes har hundstarren, videörten och ältranunkeln ökat på 
bekostnad av kruståteln. I samband med restaureringen har två 
drastiska ekologiska förändringar inträffat. För det första har ljus
tillgången ökat på ett sådant sätt att hundstarr, videört och ältra
nunkel inte längre får sin tillväxt begränsad genom brist på ljus. 

Detta har medfört att dessa arter har ökat sin förmåga att inta 
lediga ytor och att konkurrera med den mer skuggtoleranta 
kruståteln. För det andra har avverkningarna av träden bidragit 
till en röjgödslingseffekt, som i första hand har gynnat C/SC
strategen videört som nu lyckas konkurrera ut kruståteln. 

Att videörten år 1999 har lagt beslag på en så stor del av ut
rymme och resurser bör emellertid tolkas som ett föga varaktigt 
förhållande. Denna art kan, under förutsättning av fullgod ängs
hävd under innevarande skötselperiod, förväntas minska i mängd, 
eftersom den förlorar en stor andel av sin gröna biomassa under 
slåttern. Hundstarr och ältranunkel kan däremot förväntas bibe
hålla sin starka ställning ett antal år framåt. 
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Analysområde 10 
I analysområde 10, ek-bokbacken söder om den nuvarande häv
dade ängen, har nålsticksanalys utförts. Området har h ävdats med 
sam- eller växelbete med får och nötkreatur, ibland även med häst, 
sedan 1990. I området skall slåtter påbörjas så sn art grässvålen h ar 
blivit tät. Sedan 1994 har betesdriften intensifierats. 

Bild 10. 1999 och 1994. I 0111råde 10 liar det inte skett några större förii11dringar seda11 1994. 

I an alysområde 10 har nålsticksanalysen utförts. Resultatet 
redovisas i tabell 6. 

Tabell 6. Res11ltatet av nålsticksanalys i analysområde 10 den 8 juli 1999 och den 11 juli 1994 

1999 

Arier Före- Antal Träff-% motsv. Före-

koms! relativ täcknings- koms! 
(storytan) träffar abundans gradsklass (storytan) 

Blåbär (Vacci11i11111 myrtilis) X 160 53,2 5 X 

Kruståtel (Desclm111psia jlex11osa) X 120 39,9 4 X 

Ek (Q11ercus rol111r) X 19 6,3 2 X 

Olvon (Vib1m111111 op11/11s) X 1 0,3 + 

Bok (Fag11s sylvatica) X X 

Lingon (Vacci11 i11111 vi/is-iden) X 

Kovall (Mela111pyri11111 sp.) X X 

Liljekonvalj (Co11vallaria majalis) X 1 0,3 + X 

Vitsippa (A11e111011e 11e111orosa) X 

Rönn (Sorb11s a11cuparia) X X 

Gran (Picen abies) X 

Stensöta (Polypodi11111 v11lgare) X 

Skogsstjärna (Trie11talis e11ropnen) X X 

Odon (Vacci11ir1111 11/igi11osw11) X 

Totalt, kärlväxter 301 100,0 

Stubbe 

Förna 228 

Mossor 17 

Totalt 546 

1994 

Antal Träff-% motsv. 

relativ täcknings-
träffar abundans gradsklass 

230 73,0 5 

74 23,5 3 

5 1,6 + 

2 0,6 + 

2 0,6 + 

1 0,3 + 

1 0,3 + 

315 100,0 

239 

12 

566 
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Av tabell 6 och figur 7 framgår att blåbär har en fortsatt stark do
minerande ställning och att kruståteln har ökat något. 
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Figur 9. En grafisk bild av 111iingdför/Jål/n11de11n i nnnlysområde 10. 

Tolkning och utvärdering 
Detta området har, trots att det ligger i åkergärdet, fortfarande ka
raktär av betad utmarksskog, där trädskiktet av ek (Quercus robur) 
och bok (Fagus sylvatica) inte har glesats ut tillräckligt och där de 
äldre träd som bör sparas inte har hamlats, topphuggits eller 
"stammats upp". Som en följd av detta lider främst eken nu brist 
på ljus, med tydliga tecken på dålig vitalitet hos de äldre träden. 
När det gäller växtlivet på marken har vi inom detta område, såväl 
1994 som 1999, att göra med ett blåbärssamhälle, där det fortfa
rande är två SC-strateger - blåbär (Vaccinium myrtillus) och krus
tåtel (Deschampsia Jlexuosa) - som konkurrerar med varandra under 
ett svagt betesinflytande. Betesdriften under skötselperioden har 
främst lett till att kruståteln har ökat på blåbärets bekostnad. 

Allmänt kan sägas att tillståndet i vegetationen i detta område 
inte är förenligt med uppställda mål. Flertalet ängsarter saknar 
förmåga att uppträda i en bestående fröbank (Thompsom m .fl. 
1997, Bekker m.fl. 2000). Dessa arter måste därför vandra in i om
rådet på nytt, genom rekrytering från närliggande områden i en 
långsam process. På grund av detta kan vi inte förvänta oss några 
stora förändringar i vegetationsutvecklingen som svarar mot upp
ställda mål. 
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Analysområde 11 
Analysområde 11 ligger på ett "granhygge" som avverkades 1992, 
alldeles norr om 1841 års utmarksgräns. I utmarksgränsen har en 
trägärdesgård satts upp. Området hävdades som äng före laga 
skiftet och övergick därefter till att användas som ren betesmark. 
Betesdriften upphörde omkring 1910. Därefter fick området växa 
igen. Vissa delar planterades med skog. 

Området ligger i samma fålla som analysområde 10 och skall 
hävdas som äng så småningom, men än så länge, i väntan på en 
tätare grässvål, sker hävden med betesdjur. I området har nålstick
sanalys utförts. Resultatet framgår av tabell 7. 

Bild 111999 och 1994. I område 11 var björkarna manshöga vid inventeringstillfället 1999. 

Tabell 7. Resultatet av nålsticksanalysen den 8 juli 1999 och den 11 juli 1994 i analysområde 11. 

1999 1994 
Arter Före- Antal Träff-% mutsv. Före- Antal Träff-% 

komst relativ täcknings- komst relativ 
(storytan) träffar abundans gradsklass (storytan) träffar abundans 

Björk (8et11/a sp.) X 97 52,7 5 X 6 22,2 
Ljung (Ct1//1111a v11/garis) X 40 21,7 3 X 1 3,7 
Hallon (R11b11s idae11s) X 15 8,2 2 

Träjon (Dn;oteris filix-mns) X 7 3,8 1 X 9 33,3 
Bergkorsört (Senecio sylvat-ic11s) X 7 3,8 1 

Kruståtel (Descham11sin flt!xuosa) X 6 3,3 1 X 7 25,9 
Blåbär (Vacci11ium myrtilis) X 3 1,6 1 X 2 7,4 
Tall (Pbrns syluesfris) X 3 1,6 1 X 1 3,7 
Skogssljärn.i (Trieutalis europnen) X 3 1,6 1 X 

Vårbrodd (Aulhoxa11tl111m udomtum) X 2 1,1 1 

Vårfryle (Luw/n f!ilosn) X I 0,5 + X 

Dån (Gnleopsis sp.) X 1 3,7 
Tuvull (Eriopl,orum vagi11afm11) X 

Lingon (uncduium vitis-idaea) X 

Ekorrbär (Maia11 themum bifoli11m) X 

Rönn (Sorb11s aucupt1rin) X X 

Brakved (Frn11g11la n/1111s) X 

Nässla (Urtic11 dioica) X 

Summa 184 100,0 27 100,0 

Mossor 52 16 
förna 224 477 
Stubbe 53 12 
Totalt 513 532 

motsv. 

täcknings-
gradsklass 

3 

1 

4 

4 

2 

1 

1 
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De arter som har försvunnit sedan 1994 är dån, lingon, ekorrbär 
och brakved, medan vårbrodd, bergkorsört, tuvull, hallon och 
nässla har kommit till. Björk och ljung har stärkt sin ställning och 
dominerar tillsammans med hallon i storytan. Träjon och kruståtel 
har minskat sedan 1994. 
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Figur 10. En grafisk sn11u11n11stiil/11i11g nv miingdförlul//nndenn i 
nnnlysområde 11 1999 och 1994. 

Tolkning och utvärdering 
År 1994 intogs marken på det då två år gamla hygget av ett förna
dominerat träjon-samhälle (Dryopteris filix-mas). Under åren fram 
till år 1999 år det främst björk och ljung som har lyckats föryngra 
sig från från, men fortfarande är marken till större delen täckt av 
forna. Som tidigare nämnts saknas flertalet gräsmarksarter i en 
mer varaktig fröbank. I detta fall är det tydligt att även de 
gräsmarksarter som har förmåga att överleva ett antal år i frö
banken har slagits ut helt och hållet under den länga perioden av 
m er eller mindre fri utveckling mot ett skogstillstånd. Det finns 
inga som helst tecken som tyder på att en grässvål med t.ex. får
svingel (Festuca ovina) eller rödven (Agrostis capillaris) inom över
skådlig tid skulle etablera sig i området, eftersom dessa arter enligt 
punkfrekvensanalysen saknas i växttäcket. 

Det enda sättet att få till stånd en vegetationsutveckling som 
svarar mot uppställda mål är följaktligen tillförsel av höfrö. Ett 
sådant tillvägagångssätt är helt förenligt med odlingshistorisk h·a
dition. Tillförsel av "hösmul" från ladgolv m.m. till nyanlagd 
ängsmark i skogen har i äldre tid tillämpats i hög utsträckning av 
svenska bönder (bl.a. Ekstam m .fl. 1988). 
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Art/ area-analyser 

Analysområde 2 
Analysområde 2 ligger i samma område som analysområde 1, och 
är alltså ett område med kontinuitet i slåtterhävden. Marken är 
låglänt och fuktig med torvbildning. 

I områdets ösh·a del, där yta S ligger, har man sedan 1994 en 
noggrannare förnaräfsnmg på våren än i den västra delen, där i 
stort sett bara ris och grena.i~ som kan vara i vägen vid slåttern, 
plockas bort. 

Bild 2 1999 och 1994. Analysområde 2fotogmfernt den 29 juni 1999 och den 29 juni 1994. 

I analysområde 2 ha.i· fem art/ area-mätningar genomförts. 
Utvärderingen är gemensam för alla delytorna inom analys

område 2 och återfinns därför efter redovisningarna av de fem 
mätningarna på sidorna 60-63. 
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Yta 1 i analysområde 2 
Tabell 8 visar resultatet av art/ area-analysen i området. 

Tabell 8. Resultat nv art/aren-analysen den 12 juli 1999 och 30 juni 1994. 

Delyta Arter 

beteckning 

(=area) 

1 dm2 Blå tåtel (Moli11ia caerulea) 

Hönsbär (Coruus s11ecica) 

Stenmåra (Gali11111 snxnlile) 

Vide /Snlix sp. *) 

2 dm2 Blod rot (Pole11tilln erecfn) 

Ängsfryle (L11z11/a 11111/tijlora) 

4dm2 

9dni2 

Kruståtel / Deschnmsin Jlernosa) 

Lingon /Vncci11i11111 vifis-idea) 

Björk (/le/11/n sp.) 

Ljung (Cnl/1111n v11 /garis) 

Htmdstarr (Carex 11igra) 

Ängskovall (Me/a11111yri11111 praleuse) 

16 dm2 Vårfryle (Luw ln campesfris) 

25 dm2 Bnmven (Agrostis cn11i1,n) 

49 dni2 Slagg (Nardus sl ricln) 

100dm2 

200dm2 

400dm2 

Tranbär /Vncci11i11111 oxycoccos) 

Klockgentiana (Ge111in11n p11e11111011n11the) 

Skogsstjärna (Tr ieufa/is e11ropaea) 

Odon (Vacci11i11111 11/igi110s11111) 

Starr (Car·ex sp.J*' 

Rönn (Sorb11s n11wparin) 

lik (Quercus rob111·) 

Arter som ej noterades 1999 

Blåbär (Vncci11i11u myrtillus) 

Ekorrbär (Mnia11flre11111111 bifoli11111) 

Vitsippa (A11e111011e 11e11rorosa) 

fårsvingel (Fest11cn ovi11n) 

Gran /Picea nbies) 

• Salix sp. är troligen en odonvide (Snlix 111yrtil/oides) 

•• Blommade ej. 1994 noterades Pillerstarr (Cnrex pi/11/ifera) 

Kumulativt, 

tot.antal arter 

(N) 1999 (N)1994 

4 4 

6 7 

8 8 

12 11 

13 14 

14 14 

16 17 

19 19 

20 22 

22 23 (=N-max) 

ja= noterad i intervallet 200-400 dm2 1994, täckningsgrad ej bedömd. 

Täckningsgrad 

(upp till 100 dm2
) 

1999 1994 

3 

2 

+ 

+ 

+ 

+ 

3 

3 

+ 

+ 

+ 

+ 

2 

+ 

+ 

+ 

ja 

ja 

ja 

3 

+ 

4 

+ 

+ 

ja 

+ 
ja 

+ 

+ 

ja 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

ja 

Vid jämförelse mellan 1999 och 1994 visar det sig att klock
gentiana, ljung, vide och rönn har vandrat in i ytan, medan blåbär, 
ekorrbär, vitsippa, gran och fårsvingel har försvunnit. Jämförs 
täckningsgraden framgår att björk, ljung och tranbär ökat, medan 
krnståtel har gått tillbaka. 

I figur 11 visas art/ area-kurvor över det kumulativa artantalet 
vid 1999 och 1994 års mähungar i yta 1 i analysområde 2. 
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Art/ area-analys Analysområde 2, småyta 1 
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Figur 11. Art/nren-kurvornn ger informntion 0111 1999 och 1994 års kumulntivn nrtnntnl i 
yta 1 i n11alyso11mlde 2. K11rvn11 för 1994 välver sig 11rigot mer vilket visnr ntt fler nrter 
lyckndes snmexistern på snmmn ytn jämfört med 1999. 

Utvärderingen av förändringarna mellan 1994 och 1999 redovi
sas på sidorna 61-63. 
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Yta 2 i analysområde 2. 
Tabell 9 visar resultatet av art/ area-analysen i området. 

Tabell 9. Resultat nv art/aren-analysen i yta 2 i nnalysomrilde2 den 12 juli 1999 och 30 j1111i 1994. 

Delyta Arter Kumulativt, Täckningsgrad 

beteckning tot.antal arter (upp till 100 dm2
) 

(=area) (N)1999 (N) 1994 1999 1994 

1 dm2 Hönsbär (Cor1111s s11ccicn) 2 

Blåbär (Vncci11i11111 myr/i/is) 2 6 + 3 

2dm2 Kruståtel (Desclm111psin flexuosn) + 

Vårfryle (L11z11/a pi/osn) + + 

Än!lskovall (Mela111pyri11111 prnle11sc) 5 8 + + 

4dm2 Rönn (Sorbus n11c11pnrin) + 

Ekorrbär (Mnin11the11111111 bifoli11111) 7 10 + 3 

9dm2 Blåtåtel (Moli11in caeru/en) 1 2 

Lingon (Vncci11i11111 vi/is-iden/ 1 + 

Odon (Vncci11i11111 11/igi11os11111) 10 12 4 3 

16dm2 10 15 

25dm2 10 15 

49 dm2 10 17 

100dm2 Stenmåra (Gnli11111 snxntile) + + 

SkO!;iSStjärna (Trieutnlis europaen) 12 20 + + 

200dm2 Ek (Q11erc11s rob111) ja + 

Blodrot (Potc11/il/a erecla) ja ja 

Fårsvin~el (Fcs/uca ovi11a) 15 21 ja + 

400dm2 Brakved (Fra11g11/a a/1111s) ja 

Knippfryle (L11z11/n campestris/ 17 24 (=N-max) ja 

Arter som ej noterades 1999 

obes t. art (korgblommig) (Asteraceae) + 

Vits ippa (A11e111011e 11e111orosa) + 

Hassel (Coryh1s awlla11a) + 

Tistel (Cirsi11111 sp.) + 

Pillerstarr (Cnrex pi/11/ifern) + 

Röd ven (Agrostis capillnris) ja 

Björk (Be/11/n sp.) ja 

Brunven (Agrostis ca11i11a) ja 

ja= noterad i intervallet 200-400 dm2 1994, täckningsgraden ej bedömd 

Då arterna jämförs mellan 1999 och 1994 visar det sig att brak
ved har kommit in i rutan samtidigt som vitsippa, hassel, tistel, 
pillerstan-, björk, rödven och brunven inte noterades 1999. Jämförs 
utbredningen visar lingon, hönsbär och odon en svag ökning, 
medan blåbär och ekorrbär har minskat kraftigt. 

I figur 12 visas art/ area-kurvor från 1999 och 1994 års mät
ningar. 
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Art/area-analys Analysområde 2, småyta 2 
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Figur 12. Art/area-kurvoma ger i11for111atio11 0111 1999 och 1994 års k1111111lativa artantal i 
yta 2 analyso111råde 2. K11rva11 för 1994 välver sig 111er vilket visar att fler arter lyckades 
samexistera på sa111111a yta jämfört med 1999. 

Utvärderingen återfinns samlat för hela analysområdet på sid
orna 61-63. 

Yta 3 i analysområde 2 
Resultatet av att/area-analysen i området visas i tabell 10. 

Tabell 10. Resultat av art/areaanalyse11 i yta 3 i a11alyso111råde 2 den 
12 juli 1999 och 1 juli 1994. 

De.ly la Arter 

beteckning 

(=area} 

ldm2 

2c1n,' 

4dm2 

9dm2 

16dm2 

Vårbrodd (A11tl1oxantl111111 e><foralttm) 

Bl~tM~l (!vfoli11it1 cnerulen) 

Hönsbär (Cornus suecint) 

Hundstarr (Carcx nigrn) 

Ängskovall (Melnmpyrium praleuse) 

Kruståtel (Dcschampsia flex11osn) 

Ängsfryle (L11zu/11111111/iflora) 

Vårfryle (L11z11ln cnmpestris) 

Jungfru Marie Nycklar (Dnctylor/Jizn mm:11/ntn) 

Ek (Q11rrcus robur) 

Ulåbär (Vacciuium myrtilis) 

25 dm1 Ängssyra (Rm,rex acelosn) 

Skogsstjärna (Trientalis e11ropne11) 

'19 dm2 Ängsgröe (Pon 1m1tr11sis} 

100 dm2 Brunven (Agrostis ca11i11a) 

Björk (Re/11/n sp.) 

200 dm2 Odon (Vncci11ium uligillosum) 

400dm2 

Aiter som ej noterades 1999 

Ekorrbär (Maim1the11111111 IJifolium) 

Luddtåtcl (Ho/cus lmmtus) 

Pillcrstarr (Cnrcx pi/11/ifem) 

Kärrgröe (Prn1 trivinlis) 

Lingon (V11cci11i11111 t1itis-idnen) 

Stcnm.\ra (Galium snxalilc) 

Liljekonvalj!! (Couvallaria majnlis) 

Smörblomma (rnmmculus ncris) 

Kumnlalivl, 

tot.a.ntal arter 

(N) 1999 (N) 1994 

3 

7 

11 

11 

13 

14 

16 

17 

17 

6 

7 

10 

11 

14 

17 

17 

19 

23 

23 (=N-max) 

ja= noterad i intervallet 200-400 dm2 1994, täckningsgrad ej bedömd 
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Ängssyra och skogsstjäma kommit till i rutan medan smör
blomma, liljekonvalje, stenmåra, lingon, kärrgröe, pillerstarr, ludd
tåtel och ekorrbär har försvunnit. Vid jämförelse mellan 
täckningsgradsanalyserna 1999 och 1994 visar vårbrodd en statis
tiskt säkerställd ökning. 

Figur 13 visar art/ area-kurvor över det kumulativa artantalet 
för delyta 3 i analysområde 2 i 1999 och 1994 års mähungar. 

Art /area-analys Analysomi-åde 2, småyta 3 
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Figur 13. Art/nren-k11rvomn ger i11fon11ntio11 0111 1999 och 1994 tlrs k1111111/ntivn nrtnntnl i 
ytn 3 i nnnlyso111råde 2. K11rvn,1 får 1994 välver sig mer vilket visnr ntt fler nrter lyckndes 
snmexistern på snmmn yta jämfört med 1999. 

Utvfu·deringen återfinns samlat för hela analysområdet på sid
orna 61-63. 
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Yta 4 i analysområde 2 
Tabell 11 visar resultatet av art/ area-analys i yta 4 i analysområde 2. 

Tabell 11. Resultat nv nrt/nren-nnnlysen i ytn 4 i nnnlysområde 2 den 12 juli 1999 
och 1 juli 1994. 

Delyta Arter K umulativt, Täcknings-grad 

beteckning tot.antal arter (up p till 100 ctnl) 

(=area) (N) 1999 (N)1994 1999 1994 

1 dm2 Hirsstarr (Cnrcx pa11icen) 1 2 1 

2dm2 Illåtåtel (Moliuin cnerulen) 2 2 5 3 

4dm2 Kråkklöver (Pote11tilln l'n/11s/l'is) 3 2 + + 

9dm2 Hönsbär (Comus suecicn) 2 

Blodrot (Pote11/illn erectn) + 

Kärrsilja (Pe11cedn1111111 pn/11s/rc) 6 5 + ja 

16clm2 Stenmåra (Gnli11111 sn.mtile) 7 6 + + 

25 dm2 7 6 

49 clm2 Videört (Lif.si111nc/1ifl v11/gnris) 8 9 + + 

100dm2 Kruståtel /Desc/m111psin jle.rnosn) + + 

Hundstarr (Cnrex 11is_rn) 10 9 1 1 

200dm2 Brunven (Ag rost is cn11i11n) ja 

Pillerstarr (Cnrex pi/11/ifern) ja ja 

Odon (Vncci11i11111 11/igi110s11111) ja ja 

Björk (Bet 11/n sp.) ja ja 

Vide (Snlix sp.)• ja 

Lingon (Vncci11i11111 vitis-idnen) ja + 

Ängskovall (Meln111pyri11111 prnlcuse) ja ja 

Blåbär (V11cci11i11111111yrlilis) ja ja 

Ängsfryle (L11z11/n 11111/tijlora) ja ja 

Ljung (Cnl/1111n vulgnris) 20 16 ja 

400dm 2 l<nippfryle ( Luw/n c11111pcstris) ja 

Rönn (Sorbus nucupnrin) ja 

Vitsippa (A11e111011e 11e111orosn) ja ja 

Skogsstjärna (Trieutnlis europaen) ja ja 

Liljekonvalje (Couvnllnrin mnjnlis) 25 21 (=N-max) ja ja 

Arter som ej noterades 1999 

Ek (Q11erc11s rob11r) ja 

Viol (Viola sp.) ja 

• troligen Odonvide (Snlix 111yrtilloides) 

ja= noterad i intervallet 200-400 ctn,2 1994, täckn.ingsh,rad ej booömd 

Vid jämförelse mellan 1999 och 1994 visar det sig att ek och viol 
har försvunnit medan hirsstarr, brunven, vide, ljlmg, knippfryle 
och rönn har kommit till. Då täckningsgraden jämförs framgår att 
blåtåtel visar en statistiskt säkerställd ökning. 

Nedanstående art/ area-kurvor representerar 1999 och 1994 års 
mätningar. 
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Art/area-analys Analysområde 2, småyta 4 
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Figur 14. Art/area-kurvorna ger infor111ation 0 111 1999 oclt 1994 års kumulativa artantal i 
yta 4 i a11alyso1111Me 2. Kurvan för 1999 välver sig mer vilket visar att fler arter lyckas 
samexistera på sa111111a yta jämfört med 1994. 

Utvärderingen återfinns samlat för hela analysområdet på sid
orna 61-63. 
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Yta 5 i analysområde 2 
Tabell 12 visar resultatet av art/area-analys i yta 5 01m åde 2. 

Tabell 12. Resultat nv art/nrea-annlysen i yta 5 i n11alyso111råde 2 den 12 juli 1999 ocl, 1 
juli 1994. 

Delyta Arter Kumulativt, Täckningsgrad 

beteckning tot.antal arter (upp till 100 dm2
) 

(=area) (N) 1999 (N) 1994 1999 1994 

1dm2 Stjärnstarr (Cnrex echi11nln) + 

Vattenmåra (Gnli111111inl11s/re) 2 2 + 
2 dm2 Knapptåg (f111,c11s c011glo111emt11s) 2 + 

Videört (Lysimacl,ia v11/garis) 3 4 

Kärrtistcl (Cirsi,1111 pnlustre) 5 3 2 + 

4dm2 5 7 

9dm2 Vekctåg (/IIIICIIS eff11s11s) 

Viol (vio/n sp.) + 

Kråkklöver (Poteutilfa l!!!,l11s/ris) 8 8 + 

16dm2 Tuvstarr (Carex cespilosa) + 

Ältrammkel (Rm11111c11l11s flm1111111/n) + 

Ängsfryle (Lrm,ln 11111//iflorn) + ja 

Smörblomma (Rnmmculus acris) 12 13 + + 

25dm2 Ängssyra (Rumex ncetosa) + 

Blåtåtel (Moli11ia cneru/ea) 4 4 

Röd ven (Agrostis cnpillnris) + 

Hundstarr (Cnrcx nigrnY• + 3 

Vårbrodd (A11thoxn11t/111111 odorn/11111) 17 15 + + 
49 dn/ Starr (C11rex sp.) + 

Harstarr (Cnrex le1,ori11n) 19 16 + + 
100 dm2 Björk (Be/11/n S/>.) 20 17 + 

200dm2 Luddtåtel (H11/c11s lmm/11s) ja + 

Jungfru Marie Nycklar (Dnctylorhiza mncu/nta) ja 

Grässtjärnblomma (Stel/11rin grnmi11en) ja 

Blodrot (Pole11til/n erecta) ja ja 

Ängsskallra (l~hiua11/ 11s 111i11or) ja 

Hirsstarr (Carex pmricea) ja 

Brunört (Prwrcl/a vulxaris) 27 24 ja 

400 dm2 Röllika (Alcliemilln millefolium) ja ja 

Klockgentiana (Gr.ntia11a JJ11e11111011n11tl1e) ja 

Vitsippa (Anemone 11emorosa) ja ja 

Ekorrbär (Mnia11/l,e11m111 bif!>li11111) 31 28 (=N-max) ja ja 

Arter som ej noterades 1999 

Stenmåra (Gnlium snxatile) + 

Ängsgröe (Poa pmtcusis) + 

Kärrgröc (Ptx1 l rivialis) ja 

Kråkvicker (Vicia cracca) ja 

Nysört (Achillca plarmicn) ja 

Ängskovall (Mela111pyri11111 prnteuse) ja 

Brun ven (Agrost is ca11i1111) ja 

Rödsvingel (Fes/uca rubra) ja 

•1994 noterades att ingen blommande starr fanns i rutan, men att hundstarr blommade nära rutan. 

Därför har täckningsgraden 3 antagits gälla hundstarr 1994. 

ja= noterad i intervallet 200-400 dm2 1994, täckningsgrad ej bediimd 
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Stenmåra, ängsgröe, kärrgröe, kråkvicke1~ nysört, ängskovall, 
brunven, och rödsvingel noterades inte 1999, medan Jungfru Ma
rie nyckla1~ klockgentiana, ängsskallra, hirsstarr, gräs
stjärnblomma, vattenmåra, veketåg, tuvstarr, ältranunkel och bru
nört har kommit till. Knapptåg och kärrtistel har ökat i området 
m edan videört har minskat något, liksom hundstarr. 

Figur 15 visar art/ area-kurvor över det kumulativa artantalet 
vid 1999 och 1994 års mätningar. 

Art/area-analys Analysområde 2, småyta 5 
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Figur 15. Art/aren-kurvorna ger infor111ntion 0111 1999 och 1994 års ku111ulntivn nrtnntn/ 
i vmje delyta. Kurvan fdr 1999 välver sig mer vilket visar att fler arter lyckas sn111exis
tern på sn111111a yta jämfört med 1994. 

Tolkning och utvärdering 
av förändringar på samhällsnivån 1994-1999 

Analysområde 2 
Inom detta analysområde har 5 provytor om vardera 1 m 2 analyse
rats genom dels täckningsgradsbedömning enligt en 6-gradig 
skala, dels art / area-analys. Området är heterogent vad gäller sam
hällsstrukturen till följd av att markförhållandena varierar med 
fuktsvackor, tuvor och stenar. Härtill kommer att fagningsin
satsema under skötselperioden har varit mer omfattande inom 
den del av området där provyta 5 ligger. 

De olikartade habitatbetingelserna inom relativt små ytor ma
nar till försiktighet vid tolkningen av vegetationsutvecklingen, 
men det går ändå att se en tendens i förändringarna. 

Förändringar i dominansförhållandena 
De dominerande arterna, här definierade som arter vilka har en 
täckningsgrad om > 12 % inom en enskild provyta, var olika inom 
de fem analyserade ytorna. Endast de skillnader som innebär en 
större förändring i biomassa (från täckningsgrad "3" till täcknings
grad " l " eller "+", eller från täckningsgrad "4" till "2" och där
under) har betraktats som säkra. 

Under traditionell ängsskötsel, m ed en hög grad av förlust av 
biomassa hos högvuxna arte1~ kan vi förvänta oss att arter som 
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kännetecknas av C-strategi och CS-strategi med tiden får sina livs
villkor försämrade med minskad dominans som följd. 

Den art som sammantaget, såväl 1994 som -99, har den största 
biomassan inom analysområdet är blåtåteln (Molinia caerulea). Som 
tidigare nämnts kan detta gräs betecknas som SC-strateg. Blåtåteln 
tillhör med andra ord de arter som under en traditionell störnings
regim får vidkännas en större förlust av biomassa än sina 
konkurrenssvaga grannar. Det är därför ett dåligt tecken att 
blåtåteln har ökat i en delyta samtidigt som den har en konstant 
förekomst i tre delytor. 

Övriga dominanter vid mätningarna 1994 var kruståtel 
(Deschampsia fiexuosa), blåbär (Vaccinium myrtillus), ekorrbär 
(Maianthemum bifolium), hundstarr (Carex nigra), odon (Vaccinium 
uliginosum), hönsbär (Cornus suecica) och videört (Lysimachia 
vulgaris). Dessa arter uppträdde endast fläckvis som vegetativt 
förökade kloner inom var sin provyta. Vi kan konstatera att 
populationerna av de fyra förstnämnda arterna har förlorat sin 
dominerande ställning inom sina respektive ytor under skötsel
perioden. Dessa arter är långlivade och har en långsam tillväxt och 
de missgynnas därför generellt av förluster av biomassa genom 
slåtter och betesdrift. Kruståteln, blåbäret och hundstarren kan 
betecknas som stresstoleranter (med S-strategi) eller stress
toleranta konkurrerare (med SC-strategi). Deras klart belagda 
minskning indikerar därför måluppfyllelse. 

Videörten (Lysimachia vulguaris) har en C/SC-strategi och den är 
därför den kanske mest konkurrensstarka arten i samhället. Men 
trots detta har den inte minskat på ett entydigt sätt. 
I en yta har ljungen (Calluna vulgaris) ryckt fram från noll till en 
dominerande ställning. Detta kan förklaras av att förnan har mins
kat genom fagningsinsatser, så att bara markfläckar har frilagts. 
Detta har bidragit till att frön i stor mängd har väckts till liv ur frö
banken. 

Sammantaget visar förändringarna i dominansförhållandena att 
hävden sakta men säkert är på väg att återföra växttäcket till ett 
tillstånd som är alltmer representativt för äldre fuktiga, marksura 
ängar. Att blåtåteln är konstant och att den till och med ökar är 
emellertid ett negativt tecken. För att förstå detta är det nödvän
digt med kunskap om dels artens uppträdande i fröbanken, dels 
de etablerade populationernas svar på tidpunkten för störning. 

Undersökningar har visat att frön av blåtåtel i vissa miljöer kan 
väckas till liv efter mer än 4 år i fröbanken, medan arten i andra 
miljöer vid föryngringen är helt beroende av fröregnet, d.v.s. ned
fall av nyproducerade frön. Vilka egenskaper fröna har i Råshults 
hedartade fuktängar är okänt, men det står ändå klart att den sena 
tidpunkten för slåttern (1/10 till 5/10 under denna skötselperiod) 
bidrar till att fröregnet inte reduceras på traditionellt sätt. Genom 
den nuvarande skötseln får fröna tillgång till en närmast optimal 
regenerationsnisch, vilket verkar vitaliserande på föryngringen. 

Att blåtåteln lyckas hävda sig med så stor framgång kan också 
förklaras av att populationerna har god tid på sig att samla orga
nisk näring i form av stärkelse i sina lagringsorgan vid rothalsen 
innan de berövas sin under hösten halmartade, näringsbefriade 
bladmassa. Till detta bidrar att förlusterna av grön biomassa under 
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den svaga efterbetningen inte är särskilt stora, eftersom 
nötkreaturen knappast betar med preferens i denna miljö under 
hösten. Under nuvarande störningsregim kan blåtåteln därför inte 
förväntas minska utan snarare öka på det sätt som mätningarna 
visar. 

Förändringar i artstocken 
De detaljerade förändringarna i artstocken framgår yta för yta av 
redovisningen på s 52-60. Som tidigare sagts är etableringsfasen 
ofta ett kritiskt skede i populationernas liv, eftersom det är då som 
avgörandet fälls om populationen kan existera i konkurrens med 
redan etablerade grannar. Av särskilt intresse som en positiv indi
kation mot de mål som har ställts upp är då tillkomsten av ljung i 
en provyta (se ovan), klockgentiana (Gentiana pneumonan.the) i två 
provytor, hirsstarr (Carex panicea) i två provytor, brunven (Agrostis 
canina) i en provyta, tuvstarr (Carex cespitosa) i en provyta samt 
ältranunkel (Ranunculus Jlammula) i en provyta. Dessa arter kan 
alla betraktas som S/SR-strateger; de är gynnade av den störnings
regim som rådde i äldre tiders magra fuktängar. Särskilt positiva 
är förändringarna i provyta 5, där nio nya arter, däribland 
klockgentiana, hirsstarr, brunven, och tuvstarr, har lyckats etablera 
sig. Denna provyta skiljer sig vad gäller störningsregimen från de 
övriga på det sättet att den har fagats på ett mer omsorgsfullt sätt. 

Vi får här en indikation på att fagningen spelar stor roll för åt
skilliga arters förmåga att etablera sig. 

Förändringar i arttätheten 
Dessa förändringar kan utläsas av de art/ area-kurvor som redovi
sas på s. 54-61. Formen hos dessa kurvor tilldrar sig stort intresse i 
ett uppföljningssammanhang, dels därför att kurvans mer eller 
mindre avplanade högra del ger en visuell bild av artrikedomen, 
dels därför att dess mer eller mindre välvda form ger en bild av 
förändringar i arttätheten, d.v.s. hur tätt de ingående arterna 
lyckas existera tillsammans i tid och rum. I boken Äldre foder
marker presenterades en metod som syftade till att få fram ett sif
fervärde eller index som på arttätheten i naturbetesmarker och 
ängar. Detta index har dessvärre visat sig vara missvisande och 
det har därför inte använts i detta arbete. 

Av art/ area-kurvorna för provytorna 1, 2 och 3 framgår att så
väl artrikedomen som arttätheten har minskat i växtsamhället. 
Detta ger en negativ indikation vad gäller skötseln i området un
der åren 1994-99. Samtidigt kan vi se att kurvorna för provytorna 4 
och 5 når en högre nivå och att de välver sig mer. Att såväl artrike
domen som arttätheten har ökat inom detta delområde är med stor 
sannolikhet en effekt av de mer omfattande fagningsinsatserna 
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Analysområde 6 
I områdets första småyta genomfördes nålsticksanalys, vilket redo
visas på sidan 31. I de övriga tre småytoma h ar art/area-analys 
utförts. Hävdinsatserna, som redovisades utförligare på sidan xx, 
utgörs av vårstädning, slåtter i mitten av augusti och efterbete 
med nötkreatur. 

Yta 2 i analysområde 6 
Art/ area-ytorna ligger i slänten (yta 2), i laggen (y ta 3) och ute på 
mossen (yta 4), vilket framgår av bild 6b. 

Bild 6b 1999 ocl, 1994. Analysområde 6 fotograferat den 29 juni 1999 och den 29 j1111i 1994. 

Tabell 13 visar resultatet av art/ area-analysen i området. 
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Tabell 13. Resultat av art/area-analys i yta 2 i n11alyso111rMe 6 de11 29 juni 1999 och 1 juli 1994. 

Delyta Arter Kumulativt, Täckningsgrad 

beteckning tot.antal arter (upp till 100 dm2
) 

(=area) (N) 1999 (N) 1994 1999 1994 

1 dm2 Lingon (Vncci11i11111 vi /is-iden) + 

Blåbär (Vncci11i11111111yrtilis) 1 

Ljnng (Cnl/1111n vulgnris) 3 5 

Vitsippa (A11e111011e 11e111orosn) + + 

Vårbrodd (A11//w.ra11//111111 orlom/11111) + ja 

Kruståtel (Desclmmpsin fle.rnosn) 3 + 

Blåtåtcl (Moli11in cncmlen) 7 2 + ja 

2dm2 Liljekonvalj (Co11vallnrin mnjnlis) 3 1 

Skogsstjärna (Trientnlis e11ropnen) 9 2 + + 

4dm2 Pillerstarr (Cnre.r pi/11/ifera) 10 2 + + 

9 dm2 Ängsvädd (S11ccisn prale11sis) + 

Ekorrbär (Mnin11//1e11111111 bifoli11111) 12 5 + + 

16dm2 l'årsvingel (Festuca oviun) + ja 

lljörk (Be/11 /n sp.) 14 7 + + 

25dm2 Brakved (Frm1g11/n n/1111s) 15 12 + + 

49dm2 Vårfryle (T.11wln campeslris) + + 

Knippfryle (L11wln cn111pestris) + 

Rödvcn (Agrostis cnpi//11ris) + + 

Rö,m (Sorbus n11c11pnrin) 19 13 + + 

100 dm2 Ängskovall (Meln111pyri11111 pmleusc) ja 

Stenmåra (Gnli11111 sn.rntilc) + ja 

Smörblomma (Ranunculus acris) 22 17 + + 

200dm2 Gull ris (Solirlngo virgnuren) ja 

Brunven (Agrostis cn11i11n) 24 19 ja 

400dm2 Blod rot (Pole11/il/11 erecln) 25 24 (=N-max) ja 

Arter som ej noterades 1999 

Hassel (Co1y/11s nvelln11n) ja 

Ängsfri:le (L11z11/n 11111//if!.orn) ja 

ja= noterad i intervallet 200-400 dm2 1994, täckningsgrad ej bedömd 

Hassel och ängsfryle har försvunnit sedan 1994, medan gullris, 
brunven, blodrot och knippfryle har kommit till. Vid jämförelse av 
täckningsgraden framgår att ljungen har gått tillbaka, medan krus
tåtel, ängsvädd och liljekonvalj har ökat i omfattning. 

Art/ area-kurvorna i figur 16 representerar 1999 och 1994 års 
kumulativa artantal vid mätningar i småyta 2 i analysområde 6. 
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Figur 16. Arta rea-kurvor får yta 2 i analyso111rMe 6 1999 och 1994. Information 0 111 art
tätheten fås fmmfömllt geno111 kurvans form. En högre 11ivå visar en högre artrikedom. 
Kurvan för 1999 välver sig 111er vilket visar att fler arter lyckas sa111existem på sa111111a 
yta, d. v.s. arttiitlleten är Mgre än 1994. 

Tolkning och utvärdering 
av förändringar på samhällsnivån mellan 1994 och 1999 

Denna yta ligger i en väldränerad, sydvänd, sandig slänt, som un
der äldre tid har nyttjats som äng. År 1994 var marken helt överlu
pen av ljung (Calluna vulgaris), men därefter har slåtter med klipp
ande redskap bidragit till att minska ljungens dominans på ett på
tagligt sätt. Det gamla ljungsamhället kan nu betecknas som ett 
ljung-kruståtel-liljekonvalj-samhälle. I detta skede av restaurering
sarbetet gynnas SC-strateger som kruståtel (Deschampsia flexuosa) 
och liljekonvalj (Convallaria majalis) genom en ökad tillgång till 
bristnäringsämnen till följd av röjgödslingseffekter vid 
ljungslåttern. Dessa arter har därför stärkt sin ställning under 
skötselperioden. 

Av kurvorna i figur 16 framgår att såväl artrikedomen som art
tätheten har ökat under skötselperioden. 

Ängar med mycket ljung i fältskiktet var enligt storskifteskartor 
vanliga på 1700-talet, men de är numera ytterst sällsynta. Sam
manfattningsvis kan sägas a tt skötseln åren 1994-99 har varit så
dan att vegetationen i backarna har utvecklats i m åluppfyllande 
riktning. 
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Yta 3 i analysområde 6 
I området har slåttern återupptagits sedan 1990. Art/ area-analys 
har utförts och redovisas i tabell 14. 

Tabell 14. Resultat av art/nren-nnnlys i ytn 3 i nnnlysomrMe 6 den 2 juli 1999 ocl, den 
1 juli 1994. 

Delyta Arter Kumulativt, Täckningsgrad 

beteckning lot.antal arter (upp till 1()0 dm2
) 

(=area) (N) 1999 (N) 1994 1999 1994 

1 dm2 Tranbär (Vncci11i11111 oxycaccos) + 2 

Blåtåtel (Moli11in cncr11/en) 1 1 

Ängsull (Eriopl,or11111 m1g11stifoli11111) 3 + 

Viol (violn sp.) + + 

Bindvide (Snlis n11riln) 5 4 + 2 

2dm2 Kråkklöver (Po/e11filln pnluslris) 2 2 

l-l tmdstarr (Cnrex 11igra) 7 4 2 4 

4dm2 Blodrot (Pate11tilln erecln) + + 

Kärrsilja (Pe11cedm111111 JHll11slre) 9 5 + 

9 dm2 9 7 

16dm2 Tuvull (Eriopl,or11111 mgi11nt11111) 10 7 + + 

25dm2 10 7 

49dm2 Vattenmåra (Gnli11111 pnl11stre) 11 11 + 

100 dm2 Stjärnstarr (cnrex ecl,i11nln) + + 

Rosling (A11dro111edn palifalin) + 

Ilrwwcn (Agrostis cn11i11n) 14 14 + + 

200dm2 14 14 

400dm2 Trådstarr (Cnrcx lasiacnrpn) + 

Flaskstarr (Cnrcx rostraln) 

Gråstarr (Cm·ex cn11escc11s) 17 14 (=N-max) 

Arter som ej noterades 1999 

lljörk (Be/11/a sp.) + 

Sumpmåra (Gn/i11 111 11li3.i11os11111) + 

1994 noterades inga nya arter i 200 dm2 och 400 drn2 

I rutan har björk och sumpmåra försvunnit, medan vatterunåra, 
kärrsilja, rosling, flaskstarr och gråstarr h ar kommit till. 
Täckningsgradsanalysen visar att ängsull har ökat i omfattning 
medan hundstarr, bindvide och tranbär har minskat sedan 1994. 

Art/area-kurvorna i figur 17 representerar 1999 och 1994 års 
kumulativa artantal i varje delyta. 
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Figur 17. Art/area-k11rvoma ger i11Jom1ation 0111 1999 ocli 1994 års k1111111lativa artantal i 
delyta 3 i a11alyso111rMe 6. Kurvan för 1999 välver sig mer vilket visar att fler arter lyckas 
samexistera på samma yta jämfört med 1994. 

Tolkning och utvärdermg 
av förändringar på samhällsnivån mellan 1994 och 1999 

Denna yta är svårtolkad eftersom förändringarna i vegetationen 
med stor sannolikhet beror på en kombination av dels mark
störningar, där vitmossa och torv har skyfflats av och förts bort i 
stor mängd, dels normal störning av vegetationen i form av slåtter 
och påverkan från betesdjur. Tranbärets (Vaccinium oxycoccus) 
minskning kan tolkas som en följd av markstörningarna. Den för
bättrade slåttern tmder 1990-talet, där man inte längre bekämpar 
vegetationen med "gräsröjare", visar sig sannolikt främst genom 
mängdminskningar hos dels vedväxten bindvide (Salix aurita), 
dels den med tiden svagt hävdmissgynnade S/SC-strategen hund
starr (Carex nigra). På motsvarande sätt har den tydliga ökningen 
av den slåttertoleranta S-strategen ängsull med stor sannolikhet 
samband med den förbättrade slåttern. 
"Fa ttigkärr" av ängsulltyp, som förr var vanliga som ängsmiljöer i 
Sverige, ligger numera ytterst sällan under ängsbruk. Slåtter
effekter hos arterna i denna vegetationstyp är därför dåligt kända. 
Såväl artrikedomen som arttätheten har ökat i samhället, vilket 
framgår av art/ area-kurvorna i figur 17. De registrerade föränd
ringarna indikerar en positiv trend i växttäckets utveckling. 
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Yta 4 i analysområde 6 
Området ligger ute i mossen. I området har slåtter bedrivits åt
minstone sedan 1950-talet, först troligen med lie, men under 70-
och 80-talen skedde slåttern med gräsröjare. Slåttern med skä
rande redskap återupptogs sedan 1990. 
I området har art/ area-analys utförts. Tabell 15 visar resultatet av 
art/ area-analysen i området. 

Tabell 15. Resultat nv nrl/nren-nnnlyse11 i ytn 4 i n11nlyso111råde 6 den 2 juli 1999 och 1 juli 
1994 

Delyta futer 

beteckning 

(;area) 

l dm2 

2dm2 

4dm2 

9dm2 

Bjö,·k (Bel 11/n sp.) 

Ekorrbär (Mnin11//1e11111111 bifoli11111) 

Hjortron (1{11b11s c/in111ne111oms) 

Ljung (Cnll1111n v11lgnris) 

Tranbär (Vncci11i11111 oxycocros) 

Skogsstjärna (Tricnlnlis e11ropnen) 

Kruståtel (Desclmmpsin fle.t11osn) 

Tuvllll (Eriop//orum vngi11nl11111) 

Lingon (Vncci11i11111 vi/is-iden) 

16 dm2 Ängsfryle (L11z11/n 111111/ijlorn) 

2sd11l 

49dm2 

100 dm2 

200 dm2 Träjon (Dn;oteris filix-111ns) 

Krypvide (Snlix repe11s) 

400 dm2 Tall (Pi1111s sylveslris) 

Arter som ej noterades 1999 

Sumpmåra (Gnli1111111/igil10s11111) 

Kumulativt, 

tot.antal arier 

(N) 1999 (N) 1994 

7 5 

8 5 

9 5 

9 6 --
10 7 --
10 8 

10 10 

10 10 

12 11 

13 11 (;N-max) 

ja; noterad i intervallet 200-400dm2 1994, täckningsgrad ej bedömd 

Täckningsgrad 

(upp till 100 dm2
) 

1999 1994 

3 

2 

2 

+ 

3 

+ 

3 

+ 

+ 

ja 

ja 

ja 

+ 

+ 

4 

2 

+ 

4 

+ 

+ 

+ 

ja 

+ 

Vid jämförelse mellan 1999 och 1994 framgår att ljung, krypvide 
och tall är nya arter i y tan. Av täckningsgradsanalysen framgår att 
framförallt ekorrbär och björk har ökat i omfattning medan hjort
ron och sumpmåra inte noterades 1999. 

Nedanstående art/area-kurvor representerar 1999 och 1994 års 
kumulativa artantal i respektive delyta. 
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Figur 18. Art/aren-kurvorna ger i11Jor111ntion 0 111 1999 oclt 1994 lirs ku11111/ntivn nrtnntn/ i 
yta 4 i nnnlyso111råde 6. Kurvan för 1999 viilver sig 111er vilket visnr att fler arter lyckas 
snmexistem pli sn111111n yta jii111fört 111ed 1994 

Tolkning och utvärdering 
av förändringar på samhällsnivån mellan 1994 och 1999 

Även denna vegetationstyp är numera ytterst sällsynt som ängs
miljö i Sverige. Effekterna av slåtter och efterbetning på växtpo
pulationer och växtsamhällen i denna miljö är dåligt kända och 
därför svåra att tolka och kommentera. Arttätheten har emellertid 
ökat, vilket med stor sannolikhet är en positiv indikation och en 
följd av ängsbruket. 
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Analysområde 20 
I en del av ängen som inte var i slåtterhävd 1994 har tre nya fasta 
provytor lagts ut. Området slogs inte före 1990 utan betades en
dast fram till 1990. Området har sedan glesats u t i etapper fram till 
1996. 

1995 avverkades ett antal träd och buskar, forna brändes i sam
band med vårfagningen och slåttern återupptogs. Grässvålen har 
sedan dess tätnat betydligt. 

I området har en linje med tre rutor för art/ areaanalys lagts ut. 
Fotot över analysområde 20 har tagits norrifrån ut över linjen 
(fotopunkten har ritats ut i skissen över området p å s. 76). 

Bild 20. A11nlyso11mlde 20 Jotogrnfernd den 13 juli 1999. 

Resultatet av art/ area-analyserna redovisas i tabell 16. Analys
områdets utlagda småytor beskrivs efter resultaten. 
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Tnbell 16. Resultatet nv nrt/nren-nnnlys i s111åytn 1 i nnnlysområde 20 den 13 juli 1999 

Delyta Arter Kumulativt, Täckningsgrad 

beteckning tot.antal arter (upp till 100 dm2
) 

(=area) (N) 1999 

1 dm2 Liljekonvalj (Convnllnrin mnjnlis) 1 

Skogsstjärna (Trientnlis europnen) + 

Blodrot (Pote11tilln erectn) + 

Starr (Cnrex sp.) 1 

Blåtåtel (Moli11in cnerulen) 1 

Ängsskallra (R/,inn11 t11s minor) 6 1 

2 dm2 Bockrot (Pi111pi11elln snxifrngn) 7 + 

4 dm2 Knippfryle (Luzuln cnmpestris) + 

Ängsvädd (S11ccisn prntensis) + 

Brunven (Agrostis cn11i11n) 10 + 

9 dm2 10 

16dm2 Rödven (Agrostis cnpillnris) 1 

Blåbär (Vnccini11111 myrtilis) + 

Blekstarr (Cnrex pnllescens) 1 

Ek (Querws robur) + 

Vitsippa (A11e111011e 11e111orosn) 15 + 

25dm2 Gökärt (Lnt/1yrus /inifo/ius) + 

Björk (Be/11/n sp.) 17 + 

49dnl Viol (violn sp.) + 

Avenbok (Cnrpi111rs bet11/11s) + 

Fårsvingel (Festucn ovi11n) 20 + 

100 dnl Vårbrodd (A11t/roxn11t/111111 odorn/11111) 21 + 

200 dm2 Stenbär (R11b11s snxntilis) 

Olvon (Vib11m11111 op11/11s) 

Luddtåtel (Ho/c11s ln11nt11s) 24 

400 dm2 Rönn (Sorb11s n11c11pnrin) 25 (=N-max) 

Ovanstående tabell ger nedanstående kurva i figur 19. 

A rt/area-analys Analysområde 20, småyta 1 
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Figur 19. Kurvan visnr det k1111111/ntivn nrtnntnlet i vmje delytn i s111åytn 1 i n11nlyso111råde 
20. 1999. 
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Småyta 2 ligger lite längre norrut mot slänten. Resultatet av art/ 
area-analys framgår av tabell 17. 

Tnbel/ 17. Resultatet nv nrt/nrea-nnnlys i omr 20 s111/lyta 2 den 13 juli 1999. 

Delyta Arter 

beteckning 

(=area) 

Kumulativt, 

fot.antal arter 

(N) 1999 

Täckningsgrad 

(upp till 100 dm2
) 

ldnl Blodrot (Poleut i /111 erec/11) 3 

Vitsippa (A11e111011e 11e111oros11) 1 

Blåtåtel (Moliuin cnemlen) 3 1 

2dnl Kärrviol (viola pal11stris) 1 

Röd ven (A~rostis cnpillnris) 5 2 

4ctnl Viol (viola sp.) 1 

Kruståtel (Desc/1m11psin fle:rnosa) 7 + 

9 dm2 Avenbok (C11rpi1111s bet11l11s) + 

Fårsvingel (Festucn ovinn) 

Gökärt (Lntliyms li11ifoli11s) + 

Luddtåtel (Holc11s la11at11s) 11 + 

16dm2 Liljekonvalj (Co11vnllaria 111njalis) 

Rödfibbla (Hiernci11111 a11rn11tic11111)• 13 + 

25dm2 Björk ( Bet ,tia sp.) 14 + 

49dm2 Klotpyrola (Pyrola minor) + 

Lllekstarr (Carex pallesceus) 1 

Skogsstjärna (T rientnlis e11ropnen) 17 + 

100dm2 Svartkämpar (Pla11t11go lm,ceolnln) + 

Käntistel (Cirs i11111 pa/11s/re) 1 

Hagfibbla (Hiernci11111 gr V11lg11tifon11i11) + 

Ängskovall (111eln111pyri11111 pr11/e11se) 21 + 

200dm2 Svinrot (Scorzouern /111111i/is) 

Ek (Q11erc11s rob11r) 23 

400 dm2 Smultron (Fmgnria vescn) 

Ärcnpris (Verouicn officiunlis) 

Knippfryle (L11z11/a c11111peslris) 

Stenbräken (Cystopteris 111011la1111) 27 (=N-max) 

• blommade in te, kanske en ängsfibbla (lliernci11111 prnleuse) 

En art/ area-kurva utifrån ovanstående data visas i figur 20. 

Art/area-analys Analysområde 20, småyta 2 

25 I 
• 

~ .. 
20 I 
15 -

~ I ~ 10 • 1999 

5 -1999 

0 - ,~~ 1 - 1 

0 50 100 150 200 250 300 350 40( 

Yta 

Figur 20. Kurvnn visnr det k1111111/ntivn nrtnnta/et vid varje delyta i småyta 2 i a11nlys-
0111rllde 20 1999. 
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Tnbell 18. Resultntet nv nrt/nren-nnnlys i omr 20 småytn 3 den 13 juli 1999 

Delyta Arter Kumulativt, Täckningsgrad 

beteckning tot.antal arter (upp till 100 dm2
) 

(=area) (N) 1999 

1 clm2 Liljekonvalj (Co11vnllnr in mnjnlis) 4 

Vitsippa (A11e111011e 11e111orosn) 1 

Blodrot (Poteutilln erectn) 3 

Skogsstjäma (Trie11tnlis e11ropnen) + 

Blekstarr (Cnrex pnllesce11s) 

Brunven (Agmstis cn11i11n) 6 1 

2dm2 Kruståtel (Deschnmpsin flex11osn) + 

Blåbär (Vncci11i11111 myrtilis) + 
Ängskovall (Meln111pyri 11111 prnte11se) + 

Klotpyrola (Pyrola 111i11or) 10 1 

4dm2 Pillerstarr (Cnrex pilulifern) 11 + 
9dm2 Brakved (Frn11g11ln nl1111s) 12 2 

16dm2 Ängssyra (R11111ex nce/osn) + 
Björk (Be/11 /n sp.) 1 

Ängsfryle (L11z11ln 11111/tiflom) + 
Avenbok (Cnrpi1111s be/11111s) 2 

Viol (viola sp.) 17 + 
25dm2 Ekorrbär (Mnin11/l,e11111111 bifoli11111) + 

Harsyra (O:rnlis ncefoselln) + 

Knippfryle (L11211ln cnmpeslris) 20 + 
49dui2 Stenbär (Rubus snxntilis) 1 

Svinrot (Scorzo11ern h11111ilis) 2 

Gökärt (Lntl1yms li11ifoli11s) 23 + 
100 dm2 Rödfibbla (Hiernci11111 n11rn11tic11111)• + 

Liten blåklocka (Cn111pm111ln rot1111difolin) + 
Vårbrodd (A11thoxn11tl111111 odom/11111) + 
Smultron (Frngnrin vescn) + 

Stenmåra (Gnli11111 snxntile) + 
Ängsskallra (R/1i11n11/11s 111i11or) + 

Hagfibbla (Hiernci11111 gr V11lgntifor111in) + 
Rönn (Sorb11s n11wpnrin) + 
Gullris (So/idngo virgn11ren) + 
Hundäxing (Dnctylis glomerntn) 33 + 

200 dm2 Ärenpris (Vemuicn offici11nlis) 34 

400dm2 Svartoxbär (Coto11enster niger) 

Luddtiltel (Holc11s lmw/115) 36 (=N-max) 

• blommade inte, möjligen en ängsfibbla (Hiernci11111 prnte11se) 

En art/ area-kurva utifrån ovanstående data visas i figur 21. 
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Figur 21. Kurvan visar det kumulativa artantalet vid varje delyta i yta 3 i 
analysområde 20 1999. 

Inmätning av analysområdet 20 
Tre art/ area-ytor har lagts ut i en linje enligt skissen i figur 22. 
Ytorna har permanentmarkerats med 1-tums-järnrör i sina södra 
hörn. Vid analyserna har rutramen lagts diagonalt i nordsydlig 
riktning. 

Linjen börjar i söder, från en stor sten vid två hamlade lindat~ 
och sträcker sig upp i den övre delen av slänten till en stor sten, 
som ligger intill den stora boken i släntens övre del. 

Riktning (0
) Avstånd (m) 

främre kanten 13 1,05 

rör i ruta 1 13 8,55 

rör i ruta 2 13 13,05 

rör i ruta 3 13 22,01 

släntens början 13 ca24 

stenen norra krön (foto 2-22) 13 36,50 

östra linden 58 
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Figur 22. Skiss över 111111lyso111rllde 20. Fotopunktemn hnr 11111rkernts 111ed pi/nr i bilden. 
(Skiss: Louise El/1111111 Knreld) 

Bild 21. Fotot hnr tagits från söder, den 13 juli 1999, och visar de två 
l,11111/nde lindnrnn och den sten so111 linjen utgår ifrån (mellan lindnrnn). 
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Bild 22. Fotot har tagits från söder, den 13 juli 1999, 
och visar den sten som linjen slutar vid. 

Reflektioner 
och utvärdering 
Inför nästa dokumentation 
Flera områden är inne i ett restaureringsskede där vegetationen är 
heterogen samtidigt som den genomgår stora förändringar. Fasta 
mätställen ger den fördelen att man återkommer till exakt samma 
plats, vilket ger jämförbara resultat. Därför hade det varit bättre att 
välja nålsticksanalys utmed fast linje än storytor med utslumpade 
småytor, eftersom 

Analysmetoderna bör därför ändras från storytor med 
utslumpade småytor till fasta linjer med nålsticksanalys. De fasta, 
permanent markerade mittpunkterna i storytorna kan fortsätt
ningsvis användas som mittpunkt för en linje i storytan i rakt 
nord-sydlig riktning. På så vis skulle man få linjer som är 14 meter 
långa, och som kan omfatta 256 stick. Man skulle då också kunna 
ha användning för de resultat man redan har fått från dokumenta
tioner 1999 och 1994. Man måste då ha i minnet att man i storytan 
har gjort 805 stick, medan man utefter linjen "bara" behöver göra 
256 stick. Analysområde 5 (linje) tog 1999 2 timmar och 20 minuter 
medan analysområde 6 (storyta med utslumpade småytor) tog ca 5 
timmar. Förutom att linjen ger ett mer användbart resultat innebär 
metoden sålunda en tidsbesparing. 

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 

Vid nålsticksanalyser är det nödvändigt att två personer deltar. 
Det är svårt att genomföra nålsticksanalys på egen hand, eftersom 
metoden är så omständlig. Även vid inmätning av analys
områdena, för att återfinna de fasta analysområdena är det lämp
ligt att två personer deltar i arbetet. Både vid 1994 års undersök
ning och 1999 års undersökning har medhjälpare använts (utan att 
det kostat Länsstyrelsen något). 
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Utvärdering 
Dokumentationen är utförd enligt väl definierad metodik och den 
är tillräckligt omfattande som. grund för tolkning och utvärdering 
av måluppfyllelser vad gäller de botaniska värdena. Mähungarna 
kan emellertid förbättras så att de avkastar statistiskt mer säkra 
data samtidigt som kostnaderna inte behöver öka. Detta kan ske 
genom 
• att antalet nålstick i fasta positioner ökas till det dubbla inom. 
analysområde 5, 
• att utslum.pningen av mätytor byts till mätning inom. fast marke
rade ytor eller utefter fasta linjer inom analysområde 6 och 7, 
• en övergång från punktfrekvensanalys till art/ area-analys i 
kombination med täckningsgradsanalys inom restaureringsområd
ena (analysområde 8-11) samt genom 
• en övergång till en finare, 11-gradig skala vid täckningsgrad
sanalyserna. 
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