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FÖRORD 
Miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap har ett delmål om skötsel av 
ängs- och betesmarker. För att följa upp delmålet har Matthew Hiron gjort 
en jämförelse av ängs- och hagmarksinventeringen och ängs- och betesin-
venteringen. Genom att titta både på arealer och förekomst av ett antal kärl-
växter har han kunnat jämföra några aspekter av både kvantiteten och kvali-
teten på länets ängar och betesmarker. 
 
Författaren ansvarar ensam för rapportens innehåll och tackas för sin insats. 
 
Anna Stenström 
Länsstyrelsen Västra Götalands län
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SAMMANFATTNING 
I denna rapport jämförs resultaten från Västra Götalands län av de två stora 
inventeringar av ängs- och betesmarker som Jordbruksverket har genomfört. 
Det är Ängs- och hagmarksinventeringen från slutet av 1980- och början av 
1990-talet samt Ängs- och betesmarksinventeringen från början av 2000-
talet. Ca 1/3 av objekten i Ängs- och Hagmarksinventeringen är idag inte 
hävdade och i behov av restaurering eller så har värdena redan försvunnit. 
Samtidigt har det tillkommit ca 170 nya objekt, vilket gör att det finns mer 
betesmark och ängsmark i Ängs- och betesmarksinventeringen än i Ängs- 
och hagmarksinventeringen.  
 
Några av de mest hävdberoende kärlväxterna verkar ha minskat kraftigt. 
Kärlväxter som trivs i en senare succesionsfas har inte minskat i samma 
utsträckning. De nytillkomna betesmarkerna innehåller färre hävdgynnade 
kärlväxtarter än betesmarkerna i allmänhet, medan nytillkomna slåtterängar 
har ungefär samma antal kärlväxtarter som övriga slåtterängar.  
 

INLEDNING 
Ängar och naturbetesmarker med sina rikedomar av kärlväxter har blivit 
föremål för stora naturvårdsinsatser i Sverige. Trots detta pekar mycket på 
att det öppna landskapet håller på att växa igen eller omvandlas till mer pro-
duktiva men biologiskt fattiga miljöer (Naturvårdsverket 2005). 
De senaste 15 åren har två stora inventeringar gjorts för att kartlägga värde-
fulla ängar och betesmarker i Sverige. Den första var den omfattande ängs- 
och hagmarksinventeringen (ÄoH) som pågick mellan 1987 och 1993. Den 
andra var den minst lika ambitiösa ängs- och betesmarksinventeringen 
(ÄoB) som genomfördes mellan 2002 och 2004. Resultaten från dessa in-
venteringar innehåller en mängd information om växtliv och markanvänd-
ning i jordbrukslandskapet för två olika tidsperioder med över ett decenni-
ums mellanrum.  
 
Inventeringarna var inte först och främst gjorda för att analysera förändring-
ar i miljöövervakningssammanhang. Detta innebär att även om ÄoH-objekt 
återbesöktes under ÄoB är det inte självklart hur man ska dra slutsatser om 
förändringar i markanvändning, kvalitet och artsammansättning. Trots detta 
finns det en del generella frågeställningar som kan besvaras m.h.a. av GIS-
skikt och de tillhörande databaserna för respektive inventeringstillfälle. 
 
Ängs- och Hagmarksinventeringen (ÄoH) 
ÄoH-objekt valdes ut med hjälp av befintlig information om markanvändni-
ng samt med flygbildstolkning och kartanalys. Intressanta objekt besöktes i 
fält och information noterades om flora, hävdtillstånd och påverkan m.m. 
Varje objekt eller delobjekt klassificerades till en av 25 st naturtyper och 
tilldelades ett naturvärde på en skala 1 (högsta naturvärde) till 3 (eller 4 
beroende på f.d. län). 
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Ängs- och Betesmarksinventeringen (ÄoB) 
Kravet för att en ängs- eller betesmark skulle redovisas i ÄoB var att mar-
ken skulle ”bära på ett betydande innehåll av natur- och kulturmiljövärden” 
(Jordbruksverket 2005). Marker som besöktes i fält var antingen med i den 
tidigare ÄoH, områden som hade tilläggsersättning från Jordbruksverket och 
därmed en åtgärdsplan eller uppmärksammades på annat sätt. Även under 
denna inventering noterades hävdtillstånd, påverkan, förekomst av indika-
torarter och information om strukturer som hamlade träd och landskapsele-
ment.  
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att använda resultat från ÄoH och ÄoB för att kunna 
utvärdera tillståndsförändringen hos ängs- och betesmarker i Västra Göta-
lands län. Eftersom metoderna och typen av insamlad data skiljer sig åt mel-
lan de två inventeringarna har endast en viss typ av frågor varit möjliga att 
ställa. Denna rapport svarar på frågorna: 

• Vilka skillnader finns i antalet ängar och betesmarker i de olika in-
venteringarna?  

• Vad var de objekt i ÄoH som klassificerades som ”ej aktuell” eller 
”restaurerbar” under ÄoB? 

• Vad har hänt med de objekt som klassificerades som ängar under 
ÄoH? 

• Vad var de objekt i ÄoH som klassificerades som ängar under ÄoB? 
• Hur skiljer sig fynd av hävdindikatorarter mellan inventeringstillfäl-

len, både generellt och för specifika markslag?  
 

MATERIAL OCH METODER 
Grundmaterial  
Följande avsnitt beskriver tillgängliga data och GIS-skikt från ÄoH och 
ÄoB utifrån vad som är relevant för denna undersökning. Mer detaljerade 
beskrivningar av metoder och underlag finns tillgängliga i rapporter från 
Jordbruksverket, Länsstyrelsen i Göteborg- och Bohuslän, Länsstyrelsen i 
Älvsborgs län, Länsstyrelsen i Skaraborgs län, Länsstyrelsen i Västra Göta-
lands län och olika kommuner. 
 
Markslag, naturtyp och naturvärdesklass 
Under ÄoH delades ängar och betesmarker in i olika naturtyper medan in-
delningen under ÄoB var mer generell. Natura 2000-habitat registrerades 
under ÄoB men jämförs inte här med naturtyperna från ÄoH, eftersom de 
olika systemen inte är direkt jämförbara. För att underlätta jämförelser mel-
lan de två inventeringarna har vi istället delat in ÄoH-delobjekt i ängar re-
spektive betesmarker. ÄoB-objekten är uppdelade i 6 st. markslagskategori-
er: ”Bete”, ”Äng”, ”Bete/möjlig äng”, ”Bete/skogsbete”, ”restaurerbar” och 
slutligen ”ej aktuell”. För vissa sammanställningar har vi summerat alla be-
tesmarker (d.v.s. ”Bete”, ”Bete/möjlig äng” och ”Bete/skogsbete”).  
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”Restaurerbara” objekt är marker där vissa värden finns kvar, men som har 
förändrats eller växt igen så pass mycket att åtgärder behövs för att återställa 
värdena. ”Ej aktuella” objekt är marker där kvaliteterna helt har försvunnit 
p.g.a. igenväxning, plantering, gödsling m.m. Dock är igenväxning troligen 
huvudorsaken till att ett objekt blivit exkluderat från inventeringen enligt 
Jordbruksverkets rapport för ängs- och betesmarksinventeringen (Jord-
bruksverket 2005). 
 
Inga naturvärdesklasser finns angivna för ÄoB-objekt. Däremot finns fyra 
naturvärdesklasser i ÄoH där klass 1 objekten bedömts hysa högsta natur-
värde medan klass 4 har lägst värde. Klass 4 objekt har inte redovisats kon-
sekvent av alla delaktiga i inventeringsarbetet och geografisk information i 
kartform saknas för de flesta klass 4 objekt. 
 
Objekt som är med i undersökningen 
Alla data som behandlas i denna undersökning kommer från Jordbruksver-
kets databas ”TUVA” med resultat från ängs- och betesmarksinventeringen 
och Länsstyrelsens ängs-och hagmarksdatabas. Alla ÄoB-objekt är med i 
analysen så länge det finns ett objekt-ID som överensstämmer mellan GIS-
skiktet och TUVA (ett 10-tal objekt saknas från Dals-Ed kommun p.g.a. 
problem med utdrag ut TUVA). Även ÄoH-objekt är med i undersökningen 
om det finns en yta med ett objekt-ID i GIS-skiktet och tillhörande data i 
Länsstyrelsens databas. De flesta klass 4-objekten finns inte i GIS-skiktet 
över ängs- och hagmarksinventeringen och därmed har de inte kommit med 
i GIS-analysen.  
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           1 C 
Figur 1. Kartbilderna A-C visar hur förhållandet mellan avgränsning av objekt från 
ängs- och hagmarksinventeringen (ÄoH; tjocka svarta linjer) och ängs- och betes-
marksinventeringen (ÄoB; blåfärgade ytor) kan variera. 
 
Som Figur 1 visar kan gränserna för vissa objekt från de både inventering-
arna stämma nästan exakt, medan andra skiljer sig i storlek och/eller mot-
svarar flera ytor i den ena inventeringen. Figur1 B och C visar komplexa 
förhållanden mellan ytorna där ett objekt motsvarar fler objekt från den ena 
inventering och vice versa. Hur de olika fallen påverkar resultatet från GIS-
analysen bestäms av den aktuella frågeställningen. 
 
GIS-skikt och geografiska avgränsningar  
Varje ÄoB-objekt är alltid en separat yta i GIS-skiktet medan indelningen är 
mer komplicerad och oregelbunden i ÄoH. ÄoH-objekt i GIS-skiktet är inte 
konsekvent avgränsade över hela Västra Götalands län, ibland är avgräns-
ningen gjord på delobjektnivå och ibland på objektnivå. Dessutom kan ett 
ÄoH-delobjekt motsvara flera geografiskt separerade ytor där polygonerna 
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har samma attributdata. För denna undersökning separerades dessa polygo-
ner till enskilda ytor. Grundenheterna för GIS-analyserna är följaktligen 
objekt för ÄoB, men geografiskt separerade polygoner för ÄoH.  
 
Förberedande databearbetning 
Databasen TUVA med resultat från ängs och betesmarksinventeringen mo-
difierades och konverterades till en Accessdatabas. Frågor byggdes sedan i 
databasen för att plocka fram data till tabeller med objekt och artinformation 
från både ÄoH och ÄoB. Tabellerna med objektdetaljer kopplades sedan till 
GIS-skikten med objektavgränsningar från ÄoH och ÄoB.  
 
Artförekomst  
Varken under ÄoH eller under ÄoB genomfördes systematiska inventering-
ar av kärlväxter. Arter noterades i praktiken enbart för att bedöma hävdför-
hållanden i de besökta markerna. Då inventeraren ofta hade tidspress på sig i 
fält kan det förekomma att signalarter endast noterades tills en säker be-
dömning av hävdtillståndet var möjlig (vilket var vanligast under ÄoH). 
Jämförelsen av artfynd försvåras även av att tidpunkten för fältarbetet var 
olika för de två inventeringarna. Fältarbete under ÄoH koncentrerades till 
juni och juli medan fältsäsongen under ÄoB var mer utspridd under somma-
ren och hösten (Fig 2). Observera att artförekomst noterades på delobjektni-
vå i Västra Götalands läns ÄoH-databas. 
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Figur 2. Antal inventerade objekt (ÄoH = delobjekt) varje månad under respektive 
fältperiod för ängs- och hagmarksinventeringen (ÄoH) och ängs- och betesmarks-
inventeringen (ÄoB). 
 
För att kunna titta på artförekomst trots de ovannämnda begränsningarna har 
vi valt ut ett antal hävdindikatorer som bör ha haft goda chanser att upptäck-
as och noteras under båda inventeringarna. Urvalet av intressanta hävdgyn-
nade kärlväxter skedde innan analysen påbörjades och information om artfö-
rekomst lagrades i en Accessdatabas för att kunna hämtas ut för relevanta 
objekt vid varje delundersökning. För att jämföra artförekomsten mellan nya 
ÄoB-objekt och alla ÄoB-objekt tillsammans användes artkvoten: n(nya ÄoB-

objekt med noterade artfynd)  / n(nya ÄoB-objekt)  och n(ÄoB-objekt med noterade artfynd )  / n(ÄoB-

objekt). En liknade kvot användes vid jämförelse mellan ÄoH-ängar och ÄoB-
ängar: n(ÄoH-ängar med noterade artfynd)  / n(ÄoH-ängar)  och n(ÄoB-ängar med noterade artfynd )  / 
n(ÄoB-ängar). 
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Närarp 1983



Närarp 2005



 

RESULTAT 

Markanvändning 
Uppgifter för ca 5670 delobjekt finns tillgängliga i ÄoH-databasen från in-
venteringen, medan det finns ca 7877 objekt redovisade i ÄoB databasen 
(exklusive ”ej aktuella” objekt). Figurerna 3 och 4 och tabell 2 visar infor-
mation ur databaserna om markslag och artfynd. Betydligt fler objekt redo-
visades i TUVA jämfört med antalet delobjekt från ÄoH-databasen (se dis-
kussionen i metoder). Den stora ökningen i antalet objekt förklaras delvis av 
att nya marker har tillkommit, men även av att ÄoH-delobjekt oftare delats i 
flera ÄoB-objekt än tvärt om. När polygoner (digitala ytor) från ÄoH-
skiktet separerades så att varje yta som hör till ett delobjekt fick vara unik, 
ökade antalet ytor från 4683 till 6001, uppdelat på 351 ängar och 5450 be-
tesmarker samt ca 200 objekt där data om markslag saknades.  
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Figur 3. Markanvändning för ängs- och betesmarker enligt ängs- och hagmarksin-
venteringen (ÄoH) och ängs- och betesmarksinventeringen (ÄoB) i Västra Göta-
lands län. 
 

Tabell 2. Areal för olika markslag i Västra Götalands Län (gamla O, P och R län) 
enligt ängs- och hagmarksinventeringen (ÄoH; Naturvårdsverket 1997) och ängs- 
och betesmarksinventeringen (ÄoB; Jordbruksverket 2005). 

 Äng (ha) Bete (ha) Bete- 
möjlig äng (ha)

”Restaurerbar” 
(ha) 

”Ej aktuell” 
(ha) 

ÄoH 320 22040 - - - 
ÄoB 512 23843 3505 5253 2805 
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1402 objekt i Västra Götalands län saknade kvaliteter för att inkluderas i 
ÄoB och dessa klassificerade som ”ej aktuella” (karta 1). Dessutom bedöm-
des 1467 objekt som redovisades i ÄoB vara ”restaurerbara” (karta 2). Detta 
innebär att över 2800 (ca 30 %) av objekten som besöktes under ÄoB saknar 
värden som naturliga fodermarker, eller troligen kommer att göra det om 
ingen hävd återupptas. 
 

 
 
Karta 1. Kartan visar ängs- och betesmarker som idag behöver restaureras för att 
återfå sina värden. Data från ängs- och betesmarksinventeringen. 
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Karta 2. Kartan visar ängs- och betesmarker som har förlorat sina värden. Data 
från ängs- och betesmarksinventeringen. 
 
 
För att få en uppfattning om vad som generellt har hänt med objekt från 
ÄoH har en GIS-analys genomförts för att söka ut data om ÄoH- och ÄoB-
objekt som överlappar varandra geografiskt. 5585 ÄoB-objekt sammanföll 
åtminstone delvis med objekt från ÄoH. Av dessa var 263 ängar och 3779 
betesmarker enligt ÄoB. Figur 4 visar dock att 30 % av markerna från ÄoH 
helt eller delvis sammanfaller med ”restaurerbara” eller ”ej aktuella” ÄoB-
objekt. Detta innebär för dessa gamla ÄoH-objekt att arealen är på väg att 
växa igen p.g.a. brist på skötsel eller att värdena försvinner av någon annan 
anledning. 
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Figur 4. Antalet ÄoB-objekt som sammanfaller med ytor från ängs- och hagmarks-
inventeringen (ÄoH = 5585 st). Markslagsklassificering för dessa fördelar sig enligt 
ängs- och betesmarksinventeringen (ÄoB) enligt cirkeldiagrammet.  
 

Artfynd 
Figur 5a visar totalantal ÄoB-objekt och ÄoH-delobjekt med förekomst av 
de utvalda hävdgynnade kärlväxterna. I bilaga finns kartor med lokaler för 
kattfot, granspira och slåttergubbe i ängs- och hagmarksinventeringen, ängs- 
och betesmarksinventeringen samt lokaler där arterna inte återfunnits. Figur 
5b visar resultatet för de marker som finns med i båda inventeringarna. Re-
gistrerade fynd av ängsvädd och stagg har ökat kraftigt medan rapporterade 
fynd av kattfot, därrgräs och slåtterfibbla har minskat.  
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Figur 5a. Antal objekt (ÄoH = delobjekt) med fynd av några utvalda hävdgynnade 
kärlväxter från ängs- och hagmarksinventeringen (ÄoH) respektive ängs- och be-
tesmarksinventeringen (ÄoB). 
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Figur 5b. Antal objekt (ÄoH = delobjekt) med fynd av några utvalda hävdgynnade 
kärlväxter i överlappande delobjekt från ängs- och hagmarksinventeringen (ÄoH) 
och ängs- och betesmarksinventeringen (ÄoB). 
 

Hur såg ”ej aktuella” och ”restaurerbara” Ängs- och betes-
objekt ut när ängs- och hagmarksinventeringen genomför-
des? 
Totalt klassificerades ca 1400 objekt som ”ej aktuella” och ca 1470 som 
”restaurerbara” enligt resultat från ÄoB. Dessa marker motsvarar åtminstone 
delar av gamla ÄoH-objekt. För att uppskatta vilka typer av marker som 
håller på att försämras i kvalitet hämtades information om ÄoH-objekt som 
senare klassats som helt eller delvis ”ej aktuella” eller ”restaurerbara”. Ta-
bell 2 visar antalet ängar och betesmarker från ÄoH som hör till naturvär-
desklass 1, 2 eller 3 och sammanfaller med ”ej aktuella” och ”restaurerbara” 
ÄoB-objekt. Siffrorna i parantes visar t.ex. att 6 % av klass 1 betesmarker 
från ÄoH är nu helt eller delvis ”ej aktuella”. På motsvarande sätt är 14 % 
av klass 1 betesmarker från ÄoH nu ”restaurerbara”.  
 
Tabell 3. Antal och andel objekt i ängs- och hagmarksinventeringen (ÄoH) uppdelat 
på markslag och naturvärdesklass, som helt eller delvis har klassats som ”ej aktu-
ella” eller ”restaurerbara” enligt resultat från ängs- och betesmarksinventeringen 
(ÄoB).  

Markslag enligt ÄoB Markslag 
enligt ÄoH ÄoH naturvärdesklass* 

  Antal (andel i %) 
  Klass 1 Klass 2 Klass 3 Totalt 
Ej aktuell Bete 21 (6) 127 (10) 575 (20) 723 (14) 
 Äng 5 (7) 8 (8) 25 (23) 38 (13) 
 Total 26 (6) 135 (10) 600 (20) 761 (16) 
      
Restaurerbar Bete 48 (14) 217 (18) 683 (23) 948 (18) 
 Äng 12 (17) 14 (14) 20 (18) 46 (15) 
 Total 60 (15) 231 (18) 703 (23) 994 (20) 

*94 ÄoH-objekt exkluderades från sammanställning då data saknades eller objektet hörde till naturvär-
desklass 4 (Ö). 
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Eftersom artförekomst inte noterades för ”ej aktuella” och ”restaurerbara” 
objekt är det omöjligt att säga om arterna finns kvar på lokalen eller inte. 
Men om ett objekt har bedömts sakna kvaliteter för att räknas som värdefull 
ängs- och betesmark är det sannolikt att de hävdgynnade arterna har för-
svunnit eller kommer att försvinna inom kort om ingen hävd återupptas.  
 
Figur 6 visar artfynd för ÄoH-objekt som nu enligt ÄoB bedöms vara helt 
eller delvis ”ej aktuella” eller ”restaurerbara”. Siffrorna kan följaktligen ses 
som en uppskattning av antal objekt där livsmiljön för hävdgynnade kärl-
växter har försämrats så pass mycket att arterna inte finns kvar, har mindre 
areal lämplig habitat, eller kommer att försvinna om ingen naturvårdsåtgärd 
utförs.  
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Figur 6. Antal delobjekt med fynd av några utvalda hävdgynnade kärlväxter i ängs- 
och hagmarksinventeringen (ÄoH) som nu helt eller delvis klassats som ”ej aktuel-
la” och ”restaurerbara” enligt resultat från ängs- och betesmarksinventeringen 
(ÄoB).  
 

Nytillkomna objekt: markslag och artfynd i ÄoB-objekt som 
inte sammanfaller med ÄoH-objekt.  
Med nytillkomna objekt menas ÄoB-objekt som inte finns representerade i 
ÄoH-skikt. Vissa av dessa marker kan vara helt nya, men andra kan motsva-
ras av gamla ÄoH klass 4 objekt, utvidgningar av befintliga ÄoH-objekt 
eller objekt som omfattas av åtgärdsplaner. Om det är så att klass 4 objekt 
(tveksamma objekt från ÄoH) nu uppfyller kriteriet att inkluderas som vär-
defulla ängs- och betesmarker är det naturligtvis en positiv utveckling. To-
talt är det 1600 betesmarker och ca 160 ängar från ÄoB som tillkommit jäm-
fört med ängs- och hagmarksinventeringen (Fig 7).  
 
Figur 8 visar artfynd för nytillkomna objekt tillsammans med fynd från 
ÄoH-objekt som nu helt eller delvis är ”ej aktuella” eller ”restaurerbara”. 
Figuren tyder på att det har tillkommit nya lokaler samtidigt som ett antal 
objekt med fynd av dessa arter har försvunnit eller försämrats. En följdfråga 
är om de nya objekten balanserar möjliga förluster. Figur 8 indikerar en för-
lust av möjliga lokaler för några av arterna. Denna jämförelse säger ingen-
ting om artförluster i objekt som har försämrats i kvalitet sedan ÄoH men 
ändå har behållit status som värdefulla ängs- och betesmarker.  
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Figur 7. Markslag för objekt i ängs- och betesmarksinventeringen (ÄoB) som sak-
nar överlappande objekt från ängs- och hagmarksinventeringen (ÄoH) i GIS-
skiktet. 
 
Eftersom ingen naturvärdesklass angavs under ÄoB är det svårt att bedöma 
kvaliteten hos de nya objekten. Ett sätt att få en uppfattning av hur pass bra 
kvalitet de nya objekten har i relation till de andra ÄoB-objekten är att jäm-
föra andelen objekt med de utvalda arter hittade i nya objekt respektive alla 
ÄoB-objekt. Resultatet av den beräkningen visar att de nya objekten har 
kvoten 0,52 medan alla ÄoB-objekt hade kvoten 2,3. Det innebär att de 8 
hävdgynnade arterna bara förekom i ca 25 % av de nytillkomna ÄoB-
objekten jämfört med alla ÄoB-objekt. 
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Figur 8. Antal objekt (ÄoH = delobjekt) med fynd av några utvalda hävdgynnade 
kärlväxter i ängs- och hagmarksinventeringen (ÄoH) som nu klassats helt eller 
delvis som ”ej aktuella” eller ”restaurerbara” och i nytillkomna objekt från ängs- och 
betesmarksinventeringen (ÄoB). 
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Fördjupad analys av ängar 
Resultatet av GIS-analysen visar att ca 200 (56 %) ängar från ÄoH helt eller 
delvis har blivit något annat än äng enligt resultat från ÄoB (Fig 9). Enligt 
uppgifter från ÄoH-databasen var 27 % av dessa objekt naturvärdesklass 1, 
35 % naturvärdesklass 2, och 40 % naturvärdesklass 3. Figur 9 visar dock 
att det är få ängar som nu är ”ej aktuella” som hörde till naturvärdesklass 1 
enligt ÄoH, vilket är positiv från ett naturvårdsperspektiv.  
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Figur 9. Figuren visar hur ängar från ängs- och hagmarksinventeringen (ÄoH) klas-
sificerades enligt resultat från ängs- och betesmarksinventeringen (ÄoB). Varje 
stapel är uppdelad efter ängarnas naturvärdesklass enligt ängs- och hagmarksin-
venteringen.  
 
 
Ett antal objekt som klassificerades som ängar under ÄoH har blivit något 
annat, men det fanns 467 ängar i ÄoB-databasen. Det innebär att nya ängar 
har tillkommit. För att få en bild över markanvändningen i dessa ängar vid 
ängs- och hagmarksinventeringen söktes information ut om ÄoH-objekt 
som sammanfaller med ÄoB ängar. Figur 10 och karta 3 visar hur de ÄoH-
objekten klassificerades. Ca 170 ÄoB ängar har inte ett motsvarande ÄoH-
objekt och är därmed nyredovisade ängar för länet. En jämförelse av artfyn-
den i ÄoH ängar och ÄoB ängar visar att vissa arter har noterats i fler objekt 
under ÄoB och vissa färre gånger (Fig 11). Trots att fler ängar hittades un-
der ÄoB så minskar antalet noterade fynd av de två slåttergynnade arterna, 
slåtterfibbla och slåtterblomma. 
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Figur 10. Figuren visar hur ängar från ängs- och betesmarksinventeringen (ÄoB) 
klassificerades enligt resultat från ängs- och hagmarksinventering (ÄoH). Ny yta 
innebär ett ÄoB-objekt som inte har ett motsvarande ÄoH-objekt i GIS-skikten.  
 

 
 
Karta 3. I kartan finns de ängar från ängs- och betesmarksinventeringen som var 
betesmark i ängs- och hagmarksinventeringen 15 år tidigare. Dessutom finns ett 
antal ängar som idag har värden, men som var okända eller saknade värden under 
ängs- och hagmarksinventeringen. 
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När det totala antalet artfynd sätts i relation till antalet inventerade ängar för 
respektive inventering är kvoten 2,50 för ÄoH och 2,54 för ÄoB. Detta in-
nebär att nya ängsobjekt har ungefär samma antal fynd av de 12 utvalda 
hävdgynnade arterna jämfört med ÄoH-objekten. Samma kvot räknat utan 
fynd av ängsvädd och stagg är dock 2,08 (ÄoH) och 1,60 (ÄoB) vilket tyder 
på att den stora ökningen av dessa två arter påverkar resultatet.  
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Figur 11. Förekomst av utvalda hävdgynnade arter i ängar från ängs- och hag-
marksinventeringen (ÄoH) och ängs- och betesmarksinventeringen (ÄoB). 
 
 

DISKUSSION 

Objekt och markanvändning 
Resultaten från GIS-analyserna innebär inte alltid att hela objekt har föränd-
rat sin markslagskaraktär. I bästa fall är det bara en mindre areal inom ob-
jekten som nu klassas som ”restaurerbar” eller ”ej aktuell”. Troligen är det 
dock en blandning av hela och delar av intressanta ängs- och betesmarker 
som har försvunnit eller kommer att försvinna om inte hävden ökar. 
 
Det finns betydligt fler ÄoB-objekt jämfört med antalet ÄoH-delobjekt. 
Dessutom pekar resultat från ÄoB att arealen ängar och betesmarker är stör-
re nu jämfört med ÄoH. Samtidigt har många marker som togs med i ÄoH 
nu klassificerats som ”restaurerbara” eller ”ej aktuella”. Det innebär att det 
finns en tidsmässig dynamik i mängd och geografisk spridning av ängs- och 
betesmarker i Västra Götalands län. Medan vissa marker har växt igen anses 
andra nu ha kvaliteter för att räknas som värdefulla ängs- och betesmarker. 
Ökningen i antal objekt i ÄoB-databasen består delvis av en faktisk ökning 
där nya lokaler har upptäckts, men ÄoB-objekt är alltid separata ytor vilket 
inte är fallet för ÄoH-delobjekt. Detta leder till att fler objekt har kunnat 
redovisas utan att fler marker har tillkommit.  
 
När det gäller markslag / naturtyp tyder resultaten även här på en dynamik i 
markanvändningen. Ängar har försvunnit och nya har tillkommit, betesmar-
ker från ÄoH klassificeras nu som ängar och tvärt om. Att bedöma om de 
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nya markerna är av bättre kvalitet än de som har försvunnit eller blivit sämre 
hävdade är inte lätt. Under ängs- och betesmarksinventeringen fanns inget 
klassificeringssystem för att beskriva relativa naturvärden. Detta gör det 
svårt att bedöma den relativa kvaliteten av nytillkomna marker och tillstån-
det hos de befintliga. Samtidigt är en viktig del av ÄoB att även andra vär-
den knutna till det öppna landskapet är betydelsefulla. Detta innebär att det 
inte bara är mångfalden och kvaliteten hos den hävdgynnade floran som 
avgör om ett objekt redovisas.  
 
För att uppskatta den relativa naturvärdeskvaliteten hos de nytillkomna 
ÄoB-objekten jämfördes andelen nya objekt som hade fynd av de utvalda 
arterna med andelen av alla objekt med fynd. Resultatet från denna jämfö-
relse tyder på att nya ÄoB-objekt har procentuellt färre fynd av 12 st utvalda 
hävdgynnade kärlväxter jämfört med ÄoB-objekt som helhet. Det resultatet 
i sig är inte överraskande eftersom de flesta marker med höga naturvärden 
antagligen upptäcktes under ÄoH-arbetet.  
 
Det är lättare att beskriva kvaliteterna hos marker utifrån vad de var förr i 
tiden eftersom naturvärdesklasser finns angivit i ÄoH-databasen. 
Enligt den här jämförelsen av resultaten från ÄoH och ÄoB är 17 % av na-
turvärdesklass 1 ängar och 14 % av naturvärdesklass 1 betesmarker från 
ängs- och hagmarksinventering helt eller delvis ”restaurerbara”. En närmare 
undersökning av dessa bör genomföras med hjälp av flygfoto och eventuellt 
fältbesök.  
 
Det relativa antalet av ÄoH-objekt som nu är helt eller delvis ”restaurerba-
ra” ökar ju lägre naturvärdesbedömning markerna har. Detta innebär att ob-
jekt som hör till en lägre naturvärdesklass försvinner snabbare än de mest 
värdefulla markerna. Naturligtvis är det bra att marker med de högsta natur-
värdena bevaras, men även klass 2 och 3 ÄoH-objekt har höga naturvärden. 
Nästan 1000 objekt från ÄoH är helt eller delvis ”restaurerbara”, och det är 
dessa marker som kan räddas med naturvårdsinsatser. För de ca 700 ÄoH-
objekten som har klassats som mer eller mindre ”ej aktuella” är det sanno-
likt för sent. 
 

Hävdgynnade kärlväxter 
Medan vissa ängar eller betesmarker helt eller delvis har vuxit igen och an-
tagligen förlorat sin hävdgynnade flora, har det även tillkommit nya objekt 
med fynd av de utvalda arterna. Att jämföra artfynd från de två inventering-
arna ger inte hela bilden av populationsförändringarna hos dess arter under 
de senaste 10-15 år. Skillnader i inventeringsmetodiken och tidpunkt för 
fältarbetet försvårar slutsatserna, men stora negativa skillnader i antal fynd-
lokaler bör tas på allvar och undersökas närmare.  
 
Av de 12 st hävdgynnade kärlväxterna vi valde att titta på minskade flera av 
arterna. Mest anmärkningsvärt är minskningen av kattfot vilken registrera-
des i mindre än hälften så många lokaler under ÄoB jämfört med ÄoH. Kar-
torna över marker med kattfotsfynd från ÄoH och ÄoB visar inget tydligt 
geografiskt mönster i minskningen (bilaga). En allmän uttunning av antalet 
fyndlokaler kan dock observeras. Detta resultat kan bero på att inventer-
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ingsdatumet påverkat resultatet eftersom kattfot blommar i maj –juli och 
många ÄoB-objekt inventerades under senare delar av året. Tidseffekten har 
inte undersökts här, men fler objekt inventerades under ÄoB och till skillnad 
från ÄoH skulle inventeraren göra en komplett lista av hävdgynnade arter. 
Följaktligen undersöktes artförekomst noggrannare vid ÄoB och detta talar 
för att den minskning som observerats här mycket väl kan spegla verkliga 
förändringar. Den stora ökningen av stagg och ängsvädd kan delvis bero på 
att dessa arter inte konsekvent noterades i samband med ÄoH. Samtidigt är 
det svårare att dra slutsatser om ökningar av antal fyndlokaler då mer tid har 
lagts ner på att inventera floran under ÄoB jämfört med ÄoH. 
 
Många arter generellt, och kattfot i synnerhet, verkar ha minskat i antal ob-
jekt med noterat fynd när resultaten från båda inventeringarna jämförs. När 
överlappande ytor analyseras är mönstret det samma, noterade fynd av 
många arter har minskat. För överlappande ÄoH- och ÄoB-objekt minskar 
dock även noterade fynd av slåttergubbe vilket inte är fallet när artuppgifter 
för alla objekt jämförs. För svinrot finns det betydligt fler noterade fynd från 
ÄoB när alla objekt från både inventeringar jämförs, men den skillnaden blir 
mindre när enbart överlappande objekt jämförs. Detta pekar på att det är de 
nya ÄoB-objekten som bidrar till den relativa ökningen i noterade fynd av 
slåttergubbe och svinrot. Värt att notera är att båda dessa arter tillhör kate-
gori B indikatorarter som har sina starkaste populationer i mellanfasen av 
successionen. Vad det innebär biologiskt kan diskuteras, men det kan inne-
bära att de nyare objekten i regel har en flora mer anpassad till mellanfas-
successioner. Detta resonemang förstärks av att skillnaden mellan Kategori 
A indikatorer om man jämför alla objekt eller enbart överlappande objekt 
inte alls är så påtaglig. Dessutom minskar noterade fynd av kattfot som be-
höver välhävdade områden för att överleva i Västra Götalands län. 
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 BILAGA 

 
Lokaler där kattfot hittades under ängs- och hagmarksinventeringen. 
 

 
Lokaler där kattfot hittades under ängs- och betesmarksinventeringen. 
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Lokaler där kattfot noterades under ängs- och hagmarksinventeringen, men inte 
återfunnits 15 år senare under ängs- och betesmarksinventeringen. 
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Lokaler där granspira hittades under ängs- och hagmarksinventeringen. 
 

 
Lokaler där granspira hittades under ängs- och betesmarksinventeringen. 
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Lokaler där granspira noterades under ängs- och hagmarksinventeringen, men inte 
återfunnits 15 år senare under ängs- och betesmarksinventeringen. 
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Lokaler där slåttergubbe hittades under ängs- och hagmarksinventeringen. 
 

 
Lokaler där slåttergubbe hittades under ängs- och betesmarksinventeringen. 
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Lokaler där slåttergubbe noterades under ängs- och hagmarksinventeringen, 
men inte återfunnits 15 år senare under ängs- och betesmarksinventeringen. 
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