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Förord
Uppföljning inom skyddade områden av biologisk mångfald är en
viktig del i förvaltningen av naturreservat, nationalparker och
Natura 2000-områden. Det är viktigt att känna till de biologiska
värdenas status och hur den utvecklas. Genom att mäta sig till
förekomst och frekvens av kärlväxter i naturbetesmarker så får
man ett mått på den biologiska mångfalden i dessa. Resultatet kan
därefter fungera som ett underlag för de mål man vill uppnå för
områdenas biologiska mångfald och den skötsel man genomför i
områdena. Denna undersökning visar en del av den mångfald som
finns på fäladsmarker på Romeleåsen. Resultatet kan användas till
att styra var man bör göra insatser, såsom röjningar av
igenväxande gräsmarker. Artinnehållet och dess mångfald skiljer
sig också åt mellan de olika områdena. För artrika områden är det
viktigt att vara försiktig när man väljer skötselform. I artfattiga
o~råden

kan man fundera på om det finns möjligheter att öka

mångfalden genom ändrad skötsel. Resultatet i denna rapport är
en del av uppföljning av biologisk mångfald som ska ske inom
statligt skyddade områden enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för
uppföljning av skyddade områden.
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Introduktion
Som ett led i regional uppföljning av natur inom statligt skyddade områden har
under sommaren 2013 Länsstyrelsen Skåne genomfört inventering av
gräsmarksnaturtyper avseende typiska arter kärlväxter, negativa indikatorarter
och gräshöjd.
Syftet med uppföljningen är att få kunskap om förekomster av typiska arter
kärlväxter i de olika gräsmarksnaturtyperna samt bedöma områdenas hävd och
påverkansstatus. Detta ska sedan användas som underlag för områdenas
skötsel, samt för att kunna sätta målnivåer för målindikatorer för de skyddade
områdenas bevarandemål.

Val av områden
Gräsmarksuppföljningen 2013 begränsades till Romeleåsen (Lunds och Sjöbo
kommuner). En geografisk avgränsning istället för att välja ut områden för
uppföljning slumpmässigt har praktiska fördelar. Områdena bedöms också
ligga inom samma värdetrakt för fäladsmarker, de utgör alla rester av vad som
tidigare var en sammanhängande utmark på Romeleåsens sluttningar. De har
därmed liknande historiskt ursprung och liknande hävdhistoria, åtminstone
fram till 1900-talet. Naturtyperna kan därför förväntas likna varandra och
eventuellt vara jämförbara. Följande områden har inventerats:
1. Knivsås-Borelund (Lunds kommun)
2. Risen (Lunds kommun)
3. Dörröds fälad (Lunds kommun)
4. Humlarödshus fälad (Sjöbo kommun)
5. Riddarehagen-Simontorp (Sjöbo kommun)
6. Ramnakullabackarna (Sjöbo kommun)
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Inventerade naturtyper
Sex gräsmarksnaturtyper har inventerats i de besökta områdena. Gemensamt
för naturtyperna är att de är hävdpräglade – hävdgynnade arter ska finnas –
och att de har en naturlig näringsstatus (ej gödningspåverkat annat än från
betande djur). Följande naturtyper har inventerats i de utvalda områdena:
Torra hedar (4030)
Naturtypen finns på kalkfattig, urlakad podsoljord, har en tydligt hävdpräglad
markvegetation och en öppen miljö (max 30 % täckningsgrad av träd och
buskar). Naturtypen är ofta relativt artfattig.
Enbuskmarker (5130)
Naturtypen finns på både kalkfattig, urlakad podsoljord och på kalkrik mark.
Karaktäristiskt för naturtypen är förekomst av hävdpräglade enar, normalt
med 5-30 % täckningsgrad. Markvegetationen är tydligt hävdpräglad,
alternativt naturligt störningspräglad.
* Stagg-gräsmarker (6230)
Naturtypen karaktäriseras av en artrik flora, utan dominans av risvegetation, i
kombination med en påtaglig förekomst av stagg. Marken är kalkfattig, och
täckningsgraden av träd och buskar överstiger normalt inte 30 %.
* Silikatgräsmarker (6270)
Naturtypen är den vanligaste betesmarksnaturtypen i landet, och har
utvecklats på kalkfattiga marker genom lång hävdkontinuitet. Karaktäristiskt
är en artrik flora och en öppen miljö. Visst inslag av buskar och träd får dock
förekomma och är oftast gynnsamt.
Fuktängar (6410)
Fuktängar är en variabel naturtyp med förekomster både på kalkrika och på
surare jordar. Naturtypen karaktäriseras av en högre markfuktighet än i övriga
beskrivna naturtyper och en öppen miljö. Markvegetationen domineras av
blåtåtel eller starr och kan vara mycket örtrik.
Hällmarkstorräng (8230)
Naturtypen återfinns på silikatrika bergytor med endast fläckvist
förekommande jordtäcke och karaktäriseras av växtsamhällen med torktåliga
arter. Naturtypen förekommer främst i områden med bete eller annan typ av
störning.
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Metod
Metoden för uppföljning av betesmarker och slåtterängar i skyddade områden
är gemensam för de 21 länsstyrelserna och framtagen av Naturvårdsverket
(Naturvårdsverket 2010a). Det som följs upp är målindikatorer på
områdesnivå.
I de områden som ska följas
upp utgör varje berörd naturtyp
en uppföljningsenhet. En
uppföljningsenhet kan därmed
bestå av flera polygoner. Inom
varje uppföljningsenhet placeras
50 provpunkter ut i en grid,
jämnt fördelade över hela ytan.
I uppföljningsenheter större
Exempel på gridmetoden, 50 punkter jämnt
än 10 ha används inte
fördelade över uppföljningsenheten.
gridmetoden utan provpunkter
läggs istället ut i kluster. Med
denna metod placeras 100
provpunkter ut slumpvis utvalda
klusterrutor. Punkterna ligger
med 25 meters mellanrum,
maximalt 9 stycken i ett kluster.
Uppföljningsenheten delas först in
i kvadratiska rutor om 50 x 50
meter. Av dessa väljs sedan så
många som behövs ut för att
kunna placera ut 100
provpunkter. Klusterrutorna väljs
ut slumpmässigt. Endast två
Exempel på klustermetoden, 100 punkter
uppföljningsenheter har varit
utlagda i slumpmässigt utvalda 50x50större än 10 ha i årets
metersrutor.
uppföljningsarbete, enbuskmarker och silikatgräsmarker på Risen i Lunds
kommun.
I samtliga aktuella naturtyper har typiska samt negativa indikatorarter
kärlväxter och vegetationshöjd följts upp i enlighet med den centralt
utformade metoden för uppföljning i gräsmarker.
Under fältarbetet noterades vilka för naturtypen typiska arter som
förekom inom rutan vid varje provpunkt. Också förekomst av andra arter från
bruttolistan (sammanlagd lista av typiska arter för de berörda naturtyperna)
noterades.
Vid varje provpunkt mättes också vegetationshöjd med hjälp av
gräsmängdsmätare i samband med inventeringen av kärlväxter.
Datainsamlingen i fält skedde med hjälp av fältprotokoll (se bilaga 2).
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Resultat
Totalt har 998 provytor (à 50 x 50 cm) fördelade över 18 uppföljningsenheter
i sex områden inventerats under perioden juni-augusti 2013. Nedan redovisas
resultaten översiktligt. I efterföljande avsnitt presenteras områden och
uppföljningsenheter utförligare.

Typiska arter
Antalet typiska arter per ruta varierar markant mellan olika
uppföljningsenheter. Antal för naturtypen typiska arter per ruta i varje
uppföljningsenhet illustreras av mörka staplar i diagramet nedan. Ljusa staplar
anger antal typiska arter från hela bruttolistan per ruta i uppföljningsenheten.
Antal typiska arter/ruta (uppföljningsenhet)
3
2,5
2
1,5
1
0,5

Typiska arter/ruta (naturtyp)
Typiska arter/ruta (brutto)
Humlarödshus fälad 6410
Humlarödshus fälad 4030
Humlarödshus fälad 6230
Risen 4030
Knivsås-Borelund 6410
Riddarehagen-Simontorp 6410
Dörröds fälad 4030
Knivsås-Borelund 4030
Knivsås-Borelund 6230
Risen 5130
Dörröds fälad 6410
Knivsås-Borelund 5130
Riddarehagen-Simontorp 4030
Risen 6270
Humlarödshus fälad 5131
Risen 6410
Knivsås-Borelund 8230
Ramnakullabackarna 6270

0

Antal typiska arter/ruta (naturtyp)
1,2

Genomsnittliga värden
per naturtyp redovisas i
diagram t.v.

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
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Vegetationshöjd
Den genomsnittliga vegetationshöjden för alla provpunkter är 6,4 cm.
Medelvegetationshöjd varierar ganska lite mellan de olika områdena och
naturtyperna. Fuktängarna på Risen och i Knivsås-Borelund avviker dock med
högre värden. Resultat per uppföljningsenhet redovisas i diagram nedan.
Medelvegetationshöjd (cm)
25
20
15
10
5
0

Negativa indikatorarter
Förekomsten av negativa indikatorarter i rutorna redovisas i diagram nedan. I
genomsnitt förekommer negativa indikatorarter i 36 % av de inventerade
rutorna.
Andel rutor med förekomst av negativa indikatorarter
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
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Områdesbeskrivningar med resultat

Knivsås-Borelund
Knivsås-Borelund i Lunds kommun är naturreservat sedan 1994 och Natura
2000-område sedan 2004. Fäladsmarkerna i området är artrika och hyser
bland annat backsippa, Pulsatilla vulgaris, slåttergubbe, Arnica montana och
kattfot, Antennaria dioica. Området betas av nötkreatur. Generellt upplevdes
björnbär som ett igenväxningsproblem i området. Fem naturtyper
inventerades i området; torra hedar, enbuskmarker, stagg-gräsmarker,
fuktängar och hällmarkstorräng.
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Torra hedar (4030)
Naturtypen förekommer på
två ställen i området. Båda
två är öppna och
välhävdade. Det södra
delområdet är dock
artfattigare och har större
förekomst av björnbär, och
upplevdes vid inventering
som något mer
näringspåverkat. Området
på åsens sydsluttning har riklig förekomst av bland annat bockrot, Pimpinella
saxifraga, och tjärblomster, Lychnis viscaria. Ingen av dessa är dock typiska arter
för naturtypen.
* Genomsnittliga antalet för naturtypen typiska arter/ruta: 0,9 (S2 = 0,98, N
= 50)
* Antalet funna för naturtypen typiska arter: 4 st.
* Medelvegetationshöjd: 7,2 cm.
* Andel rutor med förekomst av negativa indikatorarter: 30 % ( = 0,3
arter/ruta, N = 50).
Enbuskmarker (5130)
Naturtypen förekommer i
två områden i reservatet. I
naturtypen förekommer
bland annat granspira,
Pedicularis sylvatica. Utanför
rutorna hittades också
kattfot, slåttergubbe och
svinrot, Scorzonera humilis.
Ställvis dominerar björnbär
i båda delområdena.
Avgränsningen av naturtypen upplevdes stämma väl.
* Antalet för naturtypen typiska arter/ruta: 0,6 (S2 = 0,85, N = 50)
* Antalet funna för naturtypen typiska arter: 6 st.
* Medelvegetationshöjd: 7,5 cm.
* Andel rutor med förekomst av negativa indikatorarter: 34 % ( = 0,3
arter/ruta, N = 50).
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Stagg-gräsmarker
(6230)
Naturtypen är avgränsad på
två ställen i reservatet, ett
mindre i angränsning till
6410 och ett större mellan
4030 och 5130 i reservatets
sydligaste delar. Det senare
delområdet upplevdes vid
inventeringstillfället inte
som 6230. Området
upplevdes som näringspåverka och floran domineras av bland annat luddlosta,
Bromus hordaceus, rölleka, Achillea millefolium, svartkämpar, Plantago lanceolata,
och ängssyra, Rumex acetosa. Området upplevs som näringspåverkat och skulle
kunna betecknas som ”annan naturtyp”. Floran i det mindre området är en
annan, med förekomst av bland annat granspira. Antalet provytor i denna
mindre del är dock litet (7 st.).
* Antalet för naturtypen typiska arter/ruta: 0,9 (S2 = 0,90, N = 50)
* Antalet funna för naturtypen typiska arter: 6 st.
* Medelvegetationshöjd: 5,4 cm.
* Andel rutor med förekomst av negativa indikatorarter: 16 % ( = 0,2
arter/ruta, N = 50).
Fuktängar (6410)
I kanten mot bokskogen
stämmer inte avgränsningen
av naturtypen helt. 9 rutor
är satta som ”icke naturtyp”,
då de snarare upplevdes
som bokskog (torr mark,
lövförna, inga typiska
fuktängsarter). Ett förslag
till reviderad polygon har
skapats där denna kantzon
uteslutits.
Relativt stora delar av området är också igenvuxna. En restaureringsyta har
avgränsats, där vegetationen fullständigt domineras av älggräs, björnbär,
vippstarr och lövsly.
* Antalet för naturtypen typiska arter/ruta: 1,2 (S2 = 1,22, N = 41)
* Antalet funna för naturtypen typiska arter: 10 st.
* Medelvegetationshöjd: 21,6 cm.
* Andel rutor med förekomst av negativa indikatorarter: 83 % ( = 1,3
arter/ruta, N = 41).
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Hällmarkstorräng
(8230)
Mycket svårinventerat
område då bergväggen där
naturtypen framförallt
förekommer är mycket
brant. En stor del av de
utlagda rutorna behövde
strykas, och endast 36 rutor
inventerades. Fortsatt
uppföljning av denna
naturtyp kommer att bli svår att genomföra. Eventuellt behöver
avgränsningen av naturtypen i nordost att ses över, då den delen är ganska tätt
bevuxen med en. I beskrivningen av naturtypen 8230 står också att
höjdskillnaderna inom naturtypen inte får vara mer än 5 meter. Delar av det
område där pionjärvegetation verkligen förekommer är mycket branta.
Eventuellt skulle en omklassificering till 8220 (Klippvegetation på silikatrika
bergssluttningar), om detta är möjligt, kunna övervägas.
Endast en för naturtypen typisk art hittades vid inventeringen (vårtåtel, Aira
praecox).
* Antalet för naturtypen typiska arter/ruta: 0,2 (S2 = 0,37, N = 36)
* Antalet funna för naturtypen typiska arter: 1 st.
* Medelvegetationshöjd: 1,1 cm.
* Andel rutor med förekomst av negativa indikatorarter: 0 % ( = 0
arter/ruta, N = 36).
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Ramnakullabackarna
Ramnakullabackarna i Sjöbo kommun har varit naturreservat sedan 1973.
Området får en speciell karaktär av den getryggsformade rullstensåsen. En
fastställd skötselplan för området har endast funnits sedan 2013. Enligt
skötselplanen finns bland annat jungfrulin, Polygala vulgaris, och borsttåg,
Juncus squarrosus i området.
Silikatgräsmarker (6270)
Områdets fältskikt
upplevdes vid
inventeringstillfället som
gödningspåverkat och
påfallande artfattigt. Söder
och öster om bäcken
(bäcken är det trädbeklädda
området på kartan) är
betestrycket
tillfredsställande. Norr om
bäcken dominerar björnbär helt och hållet. Hela detta senare område är att
betrakta som en restaureringsyta. Vid inventeringen hittades endast 3
förekomster av för naturtypen typiska arter, sammantaget.
* Antalet för naturtypen typiska arter/ruta: 0,06 (S2 = 0,30, N = 50)
* Antalet funna för naturtypen typiska arter: 2 st.
* Medelvegetationshöjd: 3,0 cm.
* Andel rutor med förekomst av negativa indikatorarter: 21 % ( = 0,2
arter/ruta, N = 50).
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Riddarehagen-Simontorp
Riddarehagen-Simontorp är ett relativt litet utmarksfragment som skyddats
som naturreservat sedan 1991. Enligt skötselplanen från 2004 förekommer
bland annat rikligt med majnycklar, Dactylorhiza majalis, och smörbollar,
Trollius europaeus, i de fuktigare delarna av området. Igenväxning med björnbär
har varit ett stort problem i området. För att bekämpa detta har området
betats av getter under senare år.
Torra hedar (4030)
Naturtypen förekommer i
tre små delområden. Det
nordligaste av delområdena
gränsar till vad som tidigare
varit åker. Denna del var
mycket artfattig och kändes
tveksam som naturtyp.
Också resten av
uppföljningsenheten var
artfattigt och i 50 % av
rutorna förekommer
björnbär (inräknat i siffrorna för negativa indikatorarter nedan).
* Antalet för naturtypen typiska arter/ruta: 0,5 (S2 = 0,68, N = 50)
* Antalet funna för naturtypen typiska arter: 3 st.
* Medelvegetationshöjd: 6,5 cm.
* Andel rutor med förekomst av negativa indikatorarter: 60 % ( = 0,6
arter/ruta, N = 50).
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Fuktängar (6410)
Fuktängen finns i ett litet
område i reservatets
centrala del och är den
artrikaste delen av området.
Naturtypsavgränsningen
upplevdes stämma väl.
* Antalet för naturtypen
typiska arter/ruta: 1,0 (S2
= 1,02, N = 50)
* Antalet funna för naturtypen typiska arter: 6 st.

* Medelvegetationshöjd: 6,7 cm.
* Andel rutor med förekomst av negativa indikatorarter: 64 % ( = 0,8
arter/ruta, N = 50).
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Dörröds fälad
Dörröds fälad ligger i Lunds kommun och har varit naturreservat sedan 1993.
Området sambetas av hästar och får. I området har tidigare förekommit
hasselmus. Delar av området skulle på sikt sannolikt kunna avgränsas som
enbuskmark. Idag är dock täckningsgraden för hög för att passa in i
definitionen. Två naturtyper har inventerats i området; torra hedar och
fuktängar.
Torra hedar (4030)
Avgränsningen av
naturtypen upplevdes
stämma väl, även om det
västra delområdet av
naturtypen hyser en del
träd.
* Antalet för naturtypen
typiska arter/ruta: 1,0 (S2 =
0,78, N = 50).
* Antal funna för naturtypen
typiska arter: 3 st.

* Medelvegetationshöjd: 3,6 cm.
* Andel rutor med förekomst av negativa indikatorarter: 18 % ( = 0,2
arter/ruta, N = 50).
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Fuktängar (6410)
Naturtypen återfinns i
områdets nordöstra hörn
och utgör endast ett litet
parti i gränsen mellan skog
och en torrbacke.
Avgränsningen upplevdes
stämma väl.
* Antal för naturtypen
typiska arter/ruta: 0,6 (S2
= 0,66, N = 50).
* Antal funna för

naturtypen typiska arter: 2 st.
* Medelvegetationshöjd: 4,3 cm.
* Andel rutor med förekomst av negativa indikatorarter: 24 % ( = 0,2/ruta,
N = 50).
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Humlarödshus fälad
Humlarödshus fälad är naturreservat sedan 1964 och Natura 2000-område
sedan 2004. Området är utmark tidigare tillhörande Kulturens Östarp och det
betas av nötkreatur. Flera olika naturtypsavgränsningar har gjorts på
Humlarödshus, och dessa skiljer sig markant åt. Den naturtypsavgränsning
som framgår av kartan ovan är den som används. Naturtypsavgränsningen i
bevarandeplanen ser helt annorlunda ut, där har i princip hela området
avgränsats som stagg-gräsmark. Se vidare om naturtypsindelningen i detta
område nedan. Vid besöket upplevdes hävden i området genomgående som
något otillräcklig, möjligen undantaget området med torr hed.
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Torra hedar (4030)
Naturtypen förekommer
endast i ett litet område i
reservatets sydligaste del.
Avgränsningen upplevdes
stämma väl.
* Antalet för naturtypen
typiska arter/ruta: 1,2 (S2 =
1,03, N = 50).
* Antal funna för naturtypen
typiska arter: 3 st.
* Medelvegetationshöjd: 4,1 cm.
* Andel rutor med förekomst av negativa indikatorarter: 20 % ( = 0,2
arter/ruta, N = 50).
Enbuskmarker (5130)
Enar finns förvisso spritt
över i princip hela området
men vid besöket i området
upplevdes
naturtypsavgränsningen som
svår att förstå. Att den inte
är optimal framgår av vilka
typiska arter som finns i
rutorna. Antalet för
naturtypen typiska arter per
ruta är, som framgår nedan,
0,4 st. Om man instället analyserar vilka typiska arter för stagg-gräsmark eller
fuktäng som hittats i rutorna i det som är satt som enbuskmark blir resultatet
för typiska arter/ruta istället 1,3 respektive 2,0 st! I en ruta hittades bland
annat loppstarr, Carex pulicaris. Området är förmodligen en mosaik av
enbuskmark, stagg-gräsmark och fuktäng och naturtypsavgränsningen skulle
behöva ses över och anpassas efter detta.
* Antalet för naturtypen typiska arter/ruta: 0,4 (S2 = 0,53, N = 50)
* Antalet funna för naturtypen typiska arter: 4 st.
* Medelvegetationshöjd: 6,0 cm.
* Andel rutor med förekomst av negativa indikatorarter: 52 % ( = 0,6
arter/ruta, N = 50).
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Stagg-gräsmarker (6230)
Staggen, Nardus stricta,
dominerar i hela området,
även utanför det som är
avgränsat som stagghed. Det
är, som framgår av
diskussion under
enbuskmarker, svårt att
avgränsa staggheden från
fuktängen och
enbuskmarken. De
artrikaste öppna områdena
stämmer förmodligen väl in som stagg-gräsmarker, men dessa förekommer
nog snarare som mosaikinslag i området än som tydligt avskiljbara egna
enheter.
* Antalet för naturtypen typiska arter/ruta: 1,2 (S2 = 0,80, N = 50)
* Antalet funna för naturtypen typiska arter: 4 st.
* Medelvegetationshöjd: 7,4 cm.
* Andel rutor med förekomst av negativa indikatorarter: 66 % ( = 0,8
arter/ruta, N = 50).
Fuktängar (6410)
Som framgår av diskussion ovan förekommer fuktängsvegetation spritt i hela
området. De stråk i området som är avgränsade som fuktäng upplevdes vid
inventeringen som artrika. Dock förekommer mycket veke- och knapptåg i
området, och betestrycket är, som noterats ovan, sannolikt i underkant för
vad som är gynnsamt.
* Antalet för naturtypen typiska arter/ruta: 1,7 (S2 = 1,38, N = 50)
* Antalet funna för naturtypen typiska arter: 8 st.
* Medelvegetationshöjd: 6,9 cm.
* Andel rutor med förekomst av negativa indikatorarter: 78 % ( = 1,0
arter/ruta, N = 50).
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Risen
Risen ligger i direkt anslutning till Genarp. Området är relativt stort
(sammanlagt ca 230 ha) och består av en mosaik av olika skogs- och
gräsmarksnaturtyper. Gräsmarkerna, som ställvis är mycket artrika, sambetas
av kor och hästar. Området är naturreservat sedan 1980.
Torra hedar (4030)
Naturtypen förekommer på
flera ställen i området.
Dessa är relativt lika och
naturtypsgränsen upplevdes
stämma väl.
* Antalet för naturtypen
typiska arter/ruta: 1,1 (S2 =
0,90, N = 50).
* Antal funna för naturtypen
typiska arter: 8 st.
* Medelvegetationshöjd: 4,5

cm.
* Andel rutor med förekomst av negativa indikatorarter: 8 % ( = 0,1
arter/ruta, N = 50).
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Enbuskmarker (5130)
Naturtypen förekommer
spritt över stora delar av
området. Delar av
uppföljningsenheten är
relativt igenvuxna med en,
12 % av provpunkterna
innehöll endast en.
Eventuellt skulle enarna
behöva hållas efter lite mer.
Ett område med alsumpskog
ingick i naturtypen. Denna
avgränsning behöver justeras då det ej är eller kommer bli enbuskmark. Ett
förslag till ny avgränsning har tagits fram.
* Antalet för naturtypen typiska arter/ruta: 0,8 (S2 = 0,88, N = 92).
* Antal funna för naturtypen typiska arter: 6 st.
* Medelvegetationshöjd: 3,6 cm.
* Andel rutor med förekomst av negativa indikatorarter: 11 % ( = 0,1/ruta,
N = 92).
Silikatgräsmarker (6270)
Också denna naturtyp finns
spridd över stora delar av
området, och intrycket av
vegetationen varierar en del
mellan de olika
delområdena.
Avgränsningen mot
enbuskmarken upplevdes
ibland som tveksam.
Spåtistel, Carlina vulgaris,
förekommer spritt i
naturtypen men föll inte inom någon av provrutorna. En liten del av
naturtypen som ligger i det nordostligaste hörnet såg obetad ut, och enligt
boende i angränsning till området hade denna del inte betats alls denna säsong.
* Antalet för naturtypen typiska arter/ruta: 0,5 (S2 = 0,66, N = 96).
* Antal funna för naturtypen typiska arter: 10 st.
* Medelvegetationshöjd: 3,8 cm.
* Andel rutor med förekomst av negativa indikatorarter: 20 % ( = 0,3
arter/ruta, N = 96).
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Fuktängar (6410)
Naturtypen är inritad på tre
ställen i området. Dessa tre
varierar ganska kraftigt.
Delområdena i nordost och
sydväst stämmer bäst in
med naturtypen utifrån
vilket artinnehåll denna ska
ha. Det mellersta området
hyser dock egentligen en
annan vegetation än de två
andra då det är betydligt
blötare. Här dominerar istället högstarr, kaveldun, Typha sp., och
vattenklöver, Menyanthes trifoliata, och antalet typiska arter för fuktängar är
försvinnande lågt. Detta område skulle möjligen behöva klassas om.
* Antalet för naturtypen typiska arter/ruta: 0,3 (S2 = 0,67, N = 50).
* Antal funna för naturtypen typiska arter: 4 st.
* Medelvegetationshöjd: 12 cm.
* Andel rutor med förekomst av negativa indikatorarter: 48 % ( = 0,5
arter/ruta, N = 50).
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Diskussion
Metod
På grund av tekniska problem användes inte handdator utan fältprotokoll för
datainsamling och utskrivna kartor, koordinater samt GPS för navigation.
Detta är en brist både i form av en ökad tidsåtgång och genom att det finns
risk för att data från inventeringen inte kommer att kunna föras till den
nationella databasen och därmed finnas tillgänglig för sammanställning på
nationsnivå och i VicNatur.
Det har för inventeraren varit något oklart när en ruta ska strykas, och när
den ska lämnas oinventerad på grund av fel naturtyp men ändå ingå i
inventeringsresultatet. Inställningen till detta skulle kunna förtydligas.
Upplevelsen från inventeringen är att klustermetoden inte ger ett lika
rättvisande resultat som gridmetoden. De uppföljningsenheter som följdes
upp med denna metod var väldigt flikiga, och det kändes som om
oproportionerligt många rutor hamnade i ”utkanten” av uppföljningsenheten.
I övrigt har metoden fungerat väl och varit enkel att följa.

Resultat
Resultaten från årets inventering visar på högst antal typiska arter/ruta i stagggräsmarker. Samtidigt är de olika uppföljningsenheterna av samma naturtyp
inte nödvändigtvis jämförbara. Humlarödshus är det område som framträder
som artrikast i årets inventering, samtidigt som naturtypsindelningen där
behöver ses över.
I bilaga 1 redovisas förutom de resultat som redogjorts för i texten också
resultat inklusive funna arter från bruttolistan för typiska arter för de
inventerade gräsmarksnaturtyperna. Dessa resultat ger möjligen en
fingervisning om hur väl naturtypsindelningen stämmer, men ska tolkas med
viss försiktighet. Vissa arter på bruttolistan är typiska arter i en naturtyp men
endast karaktäristiska arter i en annan. Därmed skulle värdena för antal typiska
arter från bruttolistan kunna innehålla en del ”luft” i form av observationer av
karaktäristiska arter. Ett exempel på detta är pillerstarr, Carex pilulifera. Arten
är typisk art i enbuskmarker, stagg-gräsmarker och silikatgräsmarker men inte
i torra hedar, där den också förekommer. På liknande sätt är darrgräs, Briza
media, typisk art i silikatgräsmarker och fuktängar men endast karaktäristisk art
i enbuskmarker. Ett annat problem i tolkningen av antalet arter från
bruttolistan kan vara en typisk art också kan vara en vanlig art. Knippfryle,
Luzula campestris, är ett bra exempel på det. Arten är typisk art endast för torra
hedar, men den har under inventeringen hittats i betydligt fler naturtyper än
så, ofta i ganska stor andel av rutorna.
I många uppföljningsenheter är andelen rutor med förekomst av negativa
arter hög. I manualen för uppföljning i gräsmarker rekommenderas att en
förtätad uppföljning genomförs i uppföljningsenheter där negativa
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indikatorarter förekommer i mer än 25 % av provrutorna. Detta skulle i så fall
gälla hälften av alla uppföljningsenheter i årets inventering. Dessa resultat har
dock påverkats av att björnbär lagts till som negativ indikatorart.
77,4 ha, fördelat över 18 uppföljningsenheter, har inventerats. Totalt
ingår 11 760 ha, fördelat över 386 uppföljningsenheter, i de gräsmarker som
ska följas upp med denna metod. Med årets takt blir omdrevstiden 21 år
räknat på antalet uppföljningsenheter som hunnits med. Målsättningen är en
omdrevstid på 12 år. Årets inventering innehöll 20 fältdagar för 18
uppföljningsenheter. Viktigaste åtgärden för att öka antalet inventerade
uppföljningsenheter per säsong är att komma igång med användning av
handdator. Detta skulle spara mycket tid i form av minskat behov av
efterarbete med data och resultat.

Fäladsmiljö i Risens naturreservat, Lunds kommun.
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Bilaga 1. Sammanställning av resultat, inklusive arter från bruttolistan.

0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)

4 (12)
6 (14)
6 (11)
10 (11)
1 (6)
2 (7)
3 (6)
2 (3)
3 (5)
6 (10)
3 (5)
4 (13)
4 (10)
8 (12)
8 (12)
6 (15)
10 (20)
4 (7)

0,32
0,34
0,18
1,29
0
0,21
0,22
0,24
0,62
0,76
0,2
0,62
0,84
1,04
0,08
0,12
0,26
0,54
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30% 7,23
34% 7,47
16% 5,44
83% 21,62
0%
1,1
21% 3,04
18%
3,6
24%
4,3
60%
6,5
64% 6,74
20% 4,09
52%
6
66% 7,36
78% 6,94
8% 4,54
11%
3,6
20% 3,84
48%
12

Buskförekomst
(antal rutor)

3 (6)
3 (5)
3 (6)
4 (5)
1 (6)
2 (5)
3 (5)
2 (2)
2 (4)
4 (5)
3 (5)
2 (7)
3 (5)
4 (6)
4 (5)
3 (6)
3 (4)
3 (4)

Medelhöjd veg.

0,88 (1,32)
0,62 (1,46)
0,88 (1,06)
1,00 (1,02)
0,17 (0,64)
0,06 (1,26)
0,96 (1,72)
0,64 (0,68)
0,50 (0,70)
0,98 (1,58)
1,20 (1,68)
0,40 (2,40)
1,16 (2,16)
1,72 (2,12)
1,06 (1,36)
0,85 (1,63)
0,49 (1,06)
0,28 (0,44)

Andel m. negart
(%)

N (icke naturtyp)

Antal negart/ruta

Risen

Antal typart i NT
(brutto)

Humlarödshus fälad

Min typart/ruta
(brutto)

Riddarehagen-Simontorp

50
50
50
50 (9)
36
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
100 (8)
98 (2)
50

Max typart/ruta
(brutto)

Ramnakullabackarna
Dörröds fälad

4030
5130
6230
6410
8230
6270
4030
6410
4030
6410
4030
5131
6230
6410
4030
5130
6270
6410

Typart/ruta
(brutto)

Knivsås-Borelund

Naturtyp

Område

Siffror inom parantes inkluderar fynd av arter från bruttolistan över typiska arter i samtliga inventerade naturtyper.

2
6
3
2
5
5
4
5
2
12
6

Bilaga 2. Fältprotokoll.
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Uppföljning av gräsmarker i skyddade
områden 2013
Rapporten redovisar resultaten från uppföljning av gräsmarker inom
statligt skyddade områden 2013. Gräsmarksnaturtyper i sex
naturreservat och Natura2000-områden på Romeleåsen har
inventerats under säsongen. Resultatet kommer att kunna användas i
förvaltning av områdena samt som ett underlag för bevarandemål i
områdenas skötselplaner
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