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Sammanfattning 
Sverige är fortfarande ett av världens mest våtmarksrika länder och har därför ett internationellt ansvar 
för bevarandearbetet. Däremot försvann huvuddelen av våtmarkerna i södra Sverige på grund av 
dikningar och sjösänkningar mellan 1800- och 1900-talen. Idag har en del våtmarker restaurerats och 
nyskapats, men det rör sig oftast om öppna vatten med strandzoner och arealmässigt långt mindre än 
det som trots allt finns kvar. De få kvarvarande kalkfuktängar har ett stort vetenskapligt och kulturellt 
värde. En rapport om Skånes rikkärr 2009 redogjorde för att 81 % av länets skyddade rikkärr är i behov 
av insatser i en eller annan form. Strax söder om Kristianstad sänktes Lyngsjön under början av 1800-
talet och värdefulla rikkärr och kalkfuktängar bildades på den gamla sjöbottnen. Dessa marker är 
utnämnda Natura 2000-områden och kommer att bli skyddade som naturreservat. Floran är både art- 
och individrik och det är bland annat den rika förekomsten av orkidéer gör markerna skyddsvärda. För 
att bidra till kunskapsunderlaget för framtida skötsel- och bevarandeåtgärder studerades litteraturen och 
kärlväxterna undersöktes längs tre transekter. Resultatet visade att majoriteten av kärlväxterna som 
finns där är mer gynnade av bete än av slåtter. Många av arterna visade på en god hävd men det fanns 
inslag av bladvass Phragmites australis och andra konkurrensstarka växter som har möjlighet att ta 
över området på ett oönskat sätt. Målsättningen för markerna är att långsiktigt bevara och utveckla 
områdets naturvärden knutna till ett kulturpåverkat landskap. Här finns en lång tradition av odling och 
hävd med bete och slåtter. Betesupplägget behöver utvärderas för att ta hänsyn till floran och det finns 
behov av kompletterande skötsel när betesdjuren inte räcker till för att bevarandestatusen ska kunna 
upprätthållas.  
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Inledning 

 

Denna uppsats kommer att behandla rikkärren och kalkfuktängarna som ligger runtom 

Lyngsjön i Lyngsjö. 

Ett kärr är en våtmarkstyp som får sin vattentillförsel från den omgivande marken (t.ex. 

Bager & Persson 2009). Kärret kan definieras som antingen ett rik- eller fattigkärr vilket 

avgörs av vegetationens sammansättning, som i sin tur beror av bl. a. pH och 

näringstillgång (Bager & Persson 2009). I anslutning till rikkärren finner man ofta 

kalkfuktängar. Dessa är blöta ängsmarker som fått en speciell karaktär av kalcium i 

marken och har oftast ett högt pH-värde. Rikkärr och kalkfuktängar är några av Sveriges 

artrikaste naturtyper (Bager & Persson 2009). Vegetationen på dessa marker har formats 

genom århundranden av hävd, en ekologisk term för skötsel och vård av äldre 

fodermarker (Ekstam & Forshed 1992). Dessa åtgärder omfattar bland annat lieslåtter och 

bete men även hamling av träd och buskröjning.  

Genom många år har våtmarker försämrats eller utraderats på grund av en upphörd hävd, 

dikning eller andra hydrologiska åtgärder för att vinna ny odlingsbar mark (Bager & 

Persson 2009). Detta innebar att våtmarksarealen minskat kraftigt i vissa delar och 

särskilt i slättbygderna av södra Sverige och inte minst i Skåne. Många arter som är 

knutna till och specialiserat sig på miljön är idag sällsynta eller hotade. Exempelvis har 

molluskfaunan flera arter som är helt beroende av våtmarker (Naturvårdsverket 2007). 

Kristianstadtrakten är en del av Skåne som blev hårt drabbad av dikningar och 

sjösänkningar med få naturliga våtmarker kvar. Söder om Kristianstad ligger Lyngsjön 

som sänktes tidigt 1800-tal (Regnéll 1980). Sjöns yta minskade med ca 45 % men den 

nyvunna marken uppodlades aldrig men har betats kontinuerligt.  

Tillsammans med biologiska värden har våtmarkerna en lång kulturhistoria och Löfroth 

(1991) beskriver våtmarker som kulturhistoriska landskapselement. Om dagens våtmarker 

inte längre hävdas skulle ett återupptagande hjälpa till att bevara kulturarvet, men det kan 

omöjligt återskapa alla naturvärden. Representativa våtmarker behöver bevaras för att 

skydda värdena.  
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Syfte och frågeställningar 

Genom vetenskapliga undersökningar och forskning finns idag en ökad förståelse för 

våtmarkernas funktion och nytta. Det utfördes en våtmarksinventering (VMI) under 1980- 

till 1990-talen som främst beskrev våtmarkernas topografi (Bager & Persson 2009). 

Genom dokumentation från VMI om bland annat arter och vegetationstyper kunde flera 

kärrtyper urskiljas. Följande år har bland annat miljöövervakningen i Skåne, 

Länsstyrelsen Skåne och Skånes Ängs- och betesmarksinventering tagit fram underlag för 

länets rikkärr (Bager & Persson 2009). I Kristianstad kommun finns 15 rikkärr av totalt 

154 rikkärr i Skåne län. Arealen för Kristianstad kommuns rikkärr ligger på ca 21,8 ha 

vilket innebär att kommunen har högst utbredning av rikkärr i hela Skåne (Bager & 

Persson 2009). Ett av kommunens artrikaste rikkärr med omslutande kalkfuktängar ligger 

i Lyngsjö, sydost om Kristianstad. Dessa marker är Natura 2000-områden och kommer att 

bli ett naturreservat (Davidsson Lundh 2019).  

Denna uppsats kommer att undersöka rikkärret och kalkfuktängarna i Lyngsjö. Syftet är 

att öka kunskapen om Lyngsjöns omgivningar och beskriva skötselåtgärder för att 

förbättra Lyngsjöns naturtypers bevarandestatus. Undersökningen kommer att beskriva 

och dokumentera dagens vegetationsförhållanden med hävd som utgångspunkt. Arterna 

som förekommer placeras i olika successionskategorier enligt Ekstam & Forshed (1992) 

för att belysa vilka arter som är mer eller mindre tåliga mot störningar. För att undersöka 

Lyngsjös miljöer har analyser vid tre transekter gjorts om vilket tidigare analyserats med 

en översiktligare metodik (Sundberg 2004) av Länsstyrelsen Skåne 2006. Genom att 

studera kärlväxterna framförs en ungefärlig bild om dagens hävd samt vilka förändringar 

som kan uppkomma. Resultatet ska tillsammans med studier om markanvändning, flora 

och hävdhistoria kunna fungera som ett underlag för framtida skötselförslag och åtgärder. 

Uppsatsens huvudfråga är: 

 Hur påverkar hävden bevarandet av rikkärr och kalkfuktängar? 

 

För att besvara huvudfrågan används delfrågorna:  

 Vilka förekommande arter gynnas av slåtter respektive bete? 

 

 Vad ställer de förekommande arterna för krav på livsmiljön? 

 

 Vilka hot står Lyngsjöns omgivningar inför idag? 

 

 Vilka floristiska skillnader och likheter finns inom området och vad beror de på?  
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Bakgrund 

 

Sverige är ett av världens mest våtmarksrika länder med ca 9,3 miljoner hektar våtmarker 

(Naturvårdsverket 2019). Förr var det vanligt att våtmarker ansågs som vattensjuka eller 

oanvändbara marker och fick därför ett flertal öknamn. När människan fick kunskap om 

våtmarkernas funktion i landskapet påbörjades positivt våtmarksarbete genom anläggning 

eller restaurering och som lett till att våtmarkerna inte längre minskar i utbredning 

(Naturvårdsverket 2019). Däremot är många våtmarkers strukturer och processer fortsatt 

drabbade av bland annat utebliven hävd, avvattning eller gradvis ackumulerad näring. 

Klimatförändringar har också orsakat sänkta grundvattennivåer vilket bland annat lett till 

igenväxning. Många av arterna som är bundna till våtmarker missgynnas av 

igenväxningen och antalet hotade arter blir större (Naturvårdsverket 2019). Påverkade 

våtmarker har en lägre förmåga att bidra med viktiga ekosystemtjänster såsom att rena 

vatten, utjämna vattenflöden, fungera som översvämningsskydd och bidra till biologiska 

mångfalden. Våtmarksarbetet har gett positiva resultat men behöver ske i större 

omfattning och i mellersta och södra Sverige bedöms miljötillståndet som dåligt eller 

otillräckligt (Naturvårdsverket 2019).  

 

Förutsättningar för rikkärr och kalkfuktängar 

 

En grundläggande förutsättning för kalkfuktängar och kalkkärr är att det finns kalk. 

Regnéll (1976) beskriver att det finns geografiska samband mellan platsen för 

kalkfuktängar och kalkkärr till utbredningen av kalkhaltig berggrund eller morän. 

Däremot kan det vara svårt att uppskatta om kalkhalten eller någon annan avgörande 

faktor är vad som skapar kalkfuktängars speciella karaktär, eller om det skiljer dem 

floristiskt från mer kalkfattiga fuktängar (Regnéll 1976). Det är vanligt att kalkfuktängar 

ligger som en remsa i anslutning till rikkärr (Regnéll 1976). Under vår och höst är 

kalkfuktängen nästan lika blöt som rikkärret, men under sommarperioden sjunker 

grundvattnet till djupare nivåer. Tylers (1975) undersökningar i Örups rikkärr visade 

under ett år endast minimala fluktuationer medan för kalkfuktängen intill sjönk 

grundvattnet med 90 cm. Med en växlande vattentillgång från år till år har våtmarker fått 

en någorlunda förmåga att uthärda torka. Många organismer som mossor på blötmyrar 

kan torka ut helt på sommaren utan att påverkas (Sjörs 1971).  

Liksom Ellenberg (1988) skriver Regnéll (1976) och Tyler (1975) att fuktängar är bundna 

till platser med grundvattensfluktuationer, men lägger till att växlingarna knappast är en 

faktor för fuktängarnas uppkomst. Ellenberg (1988) menar att de främst finns på dessa 

platser eftersom markerna är nästintill obrukbara för uppodling. I sin tur innebär det att 

fuktängar med stabilare grundvattennivåer löper en större risk för igenväxning, främst på 

platser med betade stränder eller där grundvattnet mynnar ut i en sjö eller ett vattendrag 

(Regnéll 1976). Historiskt ansågs kalkfuktängarna som värdefulla och man höll dem fria 

från ris och buskar (Snogerup 2003).  
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I äldre tider bedrevs slåtter på såväl blöta ängsmarker som torrare gräsmarker (Pettersson 

2010). Tillgången på vinterfoder genom slåtterhävd var av stor vikt då djurhållningen var 

bärande för jordbruket och hushållet (Pettersson 2010). Förutom att våtmarkerna tjänat 

som slåttermarker fyllde de även en viktig funktion som betesmarker. Tyler (1981) 

återger att markens bördighet var en avgörande faktor om platsen skulle utnyttjas för bete 

eller slåtter. Det var vanligt att bonden efter avslutad slåtter släppte kreatur på efterbete 

under resten av säsongen (Tyler 1981). Genom en sen hävd hinner arterna sätta frö som 

försäkrar föryngringen (Regnéll 1976).  Betet var även en bekvämare hävdmetod jämfört 

med slåtter. Trots att dessa marker var värdefulla för hushållet beskriver Tyler (1981), 

Ellenberg (1988) och Sjöbeck (1973) att foderkvalitén och produktionen i kärr oftast var 

förhållandevis låg, men tillägger att det vanligen kompenserades genom stödutfodring. 

Beteshagen borde även omfattat mer produktiva marker för att säkra en god tillväxt hos 

betesdjuren (Tyler 1981). 

Den dåtida påverkan på våtmarkerna har ett flertal följdeffekter. När våtmarkerna 

hävdades svarade vegetationen olika beroende på intensitet, tidpunkt och varaktighet 

(Pettersson 2010). Dessutom lämnade slåtter i kärren mindre mängder bladförna och som 

bromsade ner torvbildningshastigheten. Slåtter höll kärrgolvet plant och minskade 

tuvbildningen. På detta sätt hölls kärrlokalerna öppna av den dåtida markanvändningen 

vilket gav positiva följder för rikkärrsfloran (Pettersson 2010). Av en kontinuerlig hävd 

genom slåtter eller betestryck förhindras kärrens succession mot sumpskog eller en mer 

fattig mossevegetation (Tyler 1981). Vartefter kärren förlorade sin betydelse som 

slåttermarker så fortsatte det extensiva våtmarksbetet under 1900-talet (Pettersson 2010). 

 

Rikkärr och kalkfuktängar 

 

Begreppet våtmarker omfattar alla våta naturtyper och rikkärr är ett samlingsnamn för 

både extremrikkärr och medelrikkärr (Bager & Persson 2009). Vanligtvis skiljer man på 

olika våtmarker genom floristiska skillnader och under 1940-talet beskrevs Skånes 

kalkmyrar med utgångspunkt från vegetation och flora (Tyler & Waldheim 1983). Då 

identifierades 225 extremrikkärrslokaler i Skåne (Bager & Persson 2009). Dock har det 

funnits svårigheter för att sammanfatta fuktängsvegetationen vilket ligger i naturtypens 

variation (Larsson 1976). Variationerna beror bland annat på hävdhistoria, blöthet, storlek 

och näringsförhållanden (Naturvårdsverket 2007). Hävdhistorian kan variera genom att 

det växlats mellan olika hävdmetoder vilket avspeglas i vegetationen (Larsson 1976). 

Tyler (1981) redogör för kalkkärrsvegetationens utformning och rekommenderade 

skötselåtgärder som fortfarande är tillämpbara för länets rikkärr (Bager & Persson 2009).   

Därefter har ett flertal författare framfört exempel på karaktäristiska växtsamhällen i 

försök att tydliggöra avgränsningar mellan naturtyperna. Snogerup (2003) exemplifierar 

indikatorarter för rikkärr som plattsäv Blysmus compressus, ängsstarr Carex hostiana, 

småvänderot Valeroama dioica, majviva Primula farinosa, tätört Pinguicula vulgaris och 

slankstarr Carex flacca. Ytterligare indikatorer är brunmossor som ofta dominerar i 
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rikkärr (Hylander & Lönell 1996). Brunmossor är ett samlingsbegrepp för släkten såsom 

spärrmossor Campylium, skorpionmossor Scorpidium och skedmossor Calliergon. Dit hör 

typiska rikkärrsmossor som späd skorpionmossa Scorpidium cossonii, fetbålmossa 

Anuera pinguis, kärrbryum Bryum pseudotriquetrum, gyllenmossa Tomentypnum nitens 

och korvskorpionmossa Scorpidium scorpioides. Dessa mossor kan indikera på olika 

markförhållanden såväl som avgränsningar mellan olika kärrtyper (Bager & Persson 

2009). Rikkärr brukar även skilja sig från andra våtmarker genom en glesare och lägre 

vegetation även om hävden är svag eller obefintlig (Bager & Persson 2009). 

För att skilja ett extremrikkärr från ett fattigare kärr redogör Snogerup (2003) för arter 

såsom näbbstarr Carex lepidocarpa, flugblomster Ophrys insectifera, honungsblomster 

Herminium monorchis, trubbtåg Juncus subnodulosus, tagelstarr Carex appropinquata, 

kärrknipprot Epipactis palustris, blodnycklar Dactylorhiza incarnata ssp. cruenta, axag 

Schoenus ferrugineus och tuvstarr Carex cespitosa.  

Avgränsningen mellan en kalkfuktäng och ett rikkärr kan vara svår att tyda. Dessa två 

naturtyper förekommer ofta tillsammans i en mosaikartad struktur (Regnéll 1976). 

Genom att titta på mossorna i bottenskiktet kan man noggrannast avgöra var gränsen går 

mellan en kalkfuktäng och ett rikkärr (Bager & Persson 2009). Förekommer arter som 

skorpionmossa Scorpidium, axag Schoenus ferrugineus eller trubbtåg Juncus 

subnodulosus är det troligtvis ett rikkärr, men finner man däremot arter som älväxing 

Sesleria caerulea, ängsskära Serratula tinctoria eller tuvtåtel Deschampsia cespitosa är 

det en kalkfuktäng (Bager & Persson 2009). Vissa arter kan förekomma på såväl rikkärr 

och kalkfuktängar som till exempel majviva Primula farinosa och slankstarr Carex flacca 

(Bager & Persson 2009).  

Den stora artrikedomen på markerna orsakas av att marken i själva verket är näringsfattig 

och rikkärr har istället fått sitt namn på grund av den rika artförekomsten (Bager & 

Persson 2009). På grund av en hög kalciumhalt i marken och ett högt pH uppstår en 

komplexbindning mellan kalcium och fosfat. Detta gör att fosfatet blir otillgängligt för 

växterna att ta upp ur marken och skapar en näringsfattig och lågvuxen vegetation (Bager 

& Persson 2009). Gentemot kalkfuktängen har rikkärren ett tjockare lager med torv som 

är mer näringsbegränsat och blötare (Bager & Persson 2009). Dessutom kan enskilda 

arter som förekommer i fuktängsvegetationen kan ha helt olika ekologiska miljökrav 

(Larsson 1976) och den lågvuxna vegetationen i rikkärret skiljer sig från kalkfuktängarna, 

särskilt om hävden inte hållit fältskiktet lågt i kalkfuktängen (Bager & Persson 2009).  

 

Hävdens betydelse 

 

Majoriteten av rikkärr i Sverige är präglade av hävd. Tyler (1981) beskriver att slåtter är 

den mest traditionella hävden för kärr och Naturvårdsverket (2007) redogör för att 

majoriteten av rikkärr i bebodda trakter utnyttjades som slåttermarker. Den dåtida hävden 

har skapat den särpräglade artsammansättningen och vegetation som vi ser idag. 
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Tidpunkten för hävden avgjordes främst efter de enskilda kärrens trampkänslighet och 

blöthetsgrad samt vilken effekt man önskade på vegetationen (Tyler 1981).  

När vallodlingen successivt ökade minskade allt mer behovet att använda våtmarkerna 

som fodermarker (Pettersson 2010). I Norrland avvecklades denna typ av 

markanvändning på 1900-talet. Regnéll (1976) anger att det är rimligt att våtmarksslåttern 

avtog något tidigare i södra Sverige jämfört med norrländska inlandet. Regnéll (1976) 

resonerar att detta kan bero på att den skånska hävden förekom oftare på torra gräslika 

marker än på våtmarker i Norrland. Elveland (1978) utförde en studie i norrländska 

rikkärr och fann att genom slåtter som hävdform minskade fältskiktet något i höjd. Detta 

gynnade därför mer lågvuxna arter, men menar att det kvalitativa resultatet av två års 

slåtter inte kan vara representativt. Elveland (1978) redogör för att det tar 

uppskattningsvis tio år för vegetationen att anpassa sig efter hävden och en ny 

artsammansättning uppstår. En studie av Elveland och Sjöberg (1982) i norrländska 

våtmarker observerade en kraftig förnaminskning vid återupptagande av slåtter redan 

efter första slåtteråret.  

Betesgången har inverkan på vegetationen med avbetning, spillning och tramp. Växter 

som skapat en härdighet mot bete och istället gynnas av bete kan kallas för egentliga 

betesväxter (Steen 1958). När man släpper på kreatur för att beta en mark kommer 

betestrycket att hålla fältskiktet lågt vilket ger lågväxande arter en större ljustillgång. 

Betet sker dessutom selektivt vilket beror på att kreaturen föredrar vissa arter mer och 

leder till att andra arter ratas (Steen 1958). Selektionen från kreaturen medverkar till en 

variation i fältskiktet och de lämnar även rator kring spillningsfläckar (Regnéll 1976). 

Denna gödsling från kreaturen tillför under åren stora mängder näring tillbaka till marken. 

Fläckarna får en annan vegetation än omgivningen (Steen 1958). Den ojämna gödslingen 

bildar rator som skapar miljöer för kväveälskande växter och en mindre 

igenväxningsprocess samt ekologiska nischer för såväl växter som djur (Regnéll 1976).  

En stor inverkan från kreaturen är trampet som initierar en tuvbildningsprocess. Sjöbeck 

(1973) beskriver att kreaturen gärna betade översvämmade marker och att betesgången 

gynnade en uppkomst av tuviga grässvålar. En förutsättning för tuvornas uppkomst är en 

viss markfuktighet och jordstruktur (Regnéll 1976, 1979). Ett mer sandigt underlag med 

en svagare aggregatbildning påvisar för det mesta ingen anmärkningsvärd tuvighet till 

skillnad från mer leriga marker. Regnéll (1979) anger att den tuvighet som uppstår i en 

betad kalkfuktäng bidrar starkt till naturtypens karaktär. Tuvorna sträcker sig oftast över 

stora ytor och bidrar till en mosaikartad struktur. De har en betydande inverkan på 

fältskiktets artsammansättning då vissa gräs har en särskilt stor förmåga att bilda och 

hålla samman tuvor. De låga partierna som uppstår mellan tuvorna får en mindre 

ljustillgång och bidrar även till en högre markfuktighet. En närmare blick på tuvorna visar 

en variation i mikroklimatet där artrikedomen är stor och reagerar efter konkurrens- och 

markförhållandena (Regnéll 1976). Regnéll (1976) beskriver att tuvbildningsprocessen är 

långsam. Han beskriver Kungsmarkens äldre slåtterhävdade del som efter 50 år 

fortfarande saknar tuvorna som däremot utmärker den i århundranden betade Hästhagen. 

Larsson (1976) redogör för floristiska skillnader som uppstår vid olika hävdformer. Han 



 

10 

 

beskriver att skillnaden mellan slåtter och bete är främst av en utseendemässig karaktär 

men det uppstår även olikheter i floristisk sammansättning. Stora skillnader finns mellan 

arter och vilken hävd de påverkas av.  

 

Våtmarkernas tidigare tillbakagång och nuvarande hot 

 

Under de många århundranden som våtmarkerna utsatts av mänsklig påverkan påbörjades 

de största åtgärderna i form av täckdikning och sjösänkningar under början av 1800-talet. 

Syftet var att vinna ny odlingsbar mark och när marken avvattnades genom dränering 

kunde våtmarksområden användas till jordbruket (Löfroth 1991). Emanuelsson (1985) 

redogör att 94 % av den skånska åkermarken påverkades genom markavvattning. Det var 

vanligt att den ”nyvunna” marken drabbades av marksättning, vilket innebar att efter en 

tid återkom vattenskador på marken. Detta var en av anledningarna att en och samma sjö 

blev utsatt för sänkningar i flera etapper, tills att den slutligen blev helt torrlagd 

(Tiderman et al 1995). Genom att partier blev uppgrundade startades en 

igenväxningsprocess orsakad av en ökad ljustillgång samt näringsläckage av kväve och 

fosfor. Detta förkortade sjöns liv och det var grunda slättsjöar som drabbades hårdast. 

Fuktängarna fick tidigare sin näringstillförsel genom säsongsbundna översvämningar från 

åar och sjöar (Emanuelsson 1985). I takt med markavvattningen orsakades 

grundvattensänkningar som begränsade fuktängarnas utbredning (Löfroth 1991).  

Utöver sjösänkningar påverkade dikningsföretagen det naturliga vattenflödet och 

initierade en torrläggningsprocess. Detta medförde att våtmarkernas areal minskade i en 

uppseendeväckande takt (Löfroth 1999). I södra Sverige försvann 90 % av naturliga 

våtmarker på grund av förändrad hydrologi (Aniansson 1990) och Skåne var en av 

landskapen som utdikades mest. Dikningsarbeten i rikkärr ledde till att brunmossor 

försvann i snabb takt, halvgräsen ökade och efter en tid tog några få dominanta arter över 

(Bager & Persson 2009). Som exempel har Kristianstadstrakten har idag få naturliga 

våtmarker kvar och Bager & Persson (2009) beskriver de kvarvarande skånska 

våtmarkerna likt isolerade öar i fullåkersbygderna. Rikkärr nära åkrar löper en risk att 

drabbas av näringsläckage från omgivande åkrar, vilket lätt ger upphov till övergödning. 

Denna typ av övergödning kommer att främja mer kvävegynnade arter och på sikt också 

vegetationshöjden (Bager & Persson 2009).  

Utöver övergödningen finns andra faktorer som istället orsakar en försurning. Om 

försurning inträffar i våtmarken kommer kalciumet i marken binda sig sämre till fosfatet 

vilket skapar en ökad näringstillgång vilket på sikt kan komma att förändra 

artsammansättningen i kärret. Särskilt de mer känsliga rikkärrsmossorna missgynnas 

(Bager & Persson 2009). Sundberg (2006) tillägger hur landmollusker och kärlväxter som 

förr var vanliga i fuktängar endast finns i rikkärren på grund av att fuktängar påverkas 

lättare av försurning.  

På grund av försurning samt övergödning har flera arter fått en annorlunda utbredning 

och är numera vanligare i norra delar av landet där det finns kalk än i södra delar (Bager 
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& Persson 2009). Honungsblomster Herminium monorchis och brudsporre Gymnadenia 

conopsea är exempel på arter som drabbats hårt av detta (Bager & Persson 2009). 

Ytterligare rapporteringar från Skånes Florainventiering har påvisat att arter som är starkt 

knutna till kalkfuktängar och rikkärr fått en kraftig tillbakagång under de senaste 50 åren 

(Bager & Persson 2009). Olsson (2007) beskriver att arter som gräsull Eriophorum 

latifolium, kärrknipprot Epipactis palustris, kärrspira Pedicularis palustris, majviva 

Primula farinosa och ängsstarr Carex hostiana är några av de arter som har förlorat mer 

än 75 % av växtlokaler sedan mitten på 1900-talet. I Skåne finns det cirka 160 rödlistade 

arter varav 74 är hotade (Sundberg 2006). Av dessa 160 är det 60 kärlväxter som är 

rikkärrsspecialister samt 65 arter som är rikkärrsgeneralister. Rikkärrspecialisterna har sin 

huvudsakliga förekomst i rikkärren, medan rikkärrsgeneralisterna har ca 10–50 % av sin 

förekomst i rikkärren (Sundberg 2006). 

Trots de negativa förändringar som dikningsföretagen orsakade är dagens frågor om 

våtmarkernas hot av en annan karaktär. Naturvårdare insåg på 1930-talet följdeffekterna 

av sjösänkningarna och dikningsåtgärderna, men det dröjde till mitten av 1980-talet innan 

riksdagen i omgångar införde markavvattningsförbud i Naturvårdslagen för allt större 

delar av landet. Idag föreligger ett aktivt arbete att istället restaurera och skydda 

våtmarkerna. För att lyckas med detta står frågor som bland annat upphörd hävd och 

igenväxning i fokus. Om hävd i form av slåtter eller bete upphör tillåter det mer högvuxna 

arter att växa sig stora och skugga ut de mer lågväxande rikkärrsarterna (Ekstam & 

Forshed 1992). Bager & Persson (2009) berättar att botanister har under de senare 

decennierna noterat en stark ökning av bladvass i kärrmiljöer. Bladvass är en stark 

konkurrent om både näring och ljus vilket kommer att konkurrera ut de mindre 

rikkärrsarterna (Udd & Rydin 2007). Med rätt betesgång hålls vassen tillbaka, dock under 

den sena fasen av igenväxningsprocessen kommer istället träd och buskar som vide, al 

och björk att etablera sig som med tiden skapar täta snår. 

Skulle hävden upphöra finns det även en risk för att invasiva arter som jätteloka 

Heracleum mantegazzianum eller amerikansk dunört Epilobium adenocaulon får fotfäste 

i kärrens utkanter och därmed bättre spridning samt utbredning (Bager & Persson 2009). 

Sammanfattningsvis finns 98 rikkärrslokaler i Skåne som har någon form av 

röjningsbehov och för en fjärdedel av Skånes kärr har igenväxningen gått så pass långt att 

det finns ett akut röjningsbehov. För de oskyddade rikkärren har 63 % röjningsbehov och 

för de skyddade rikkärren har 17 % ett akut eller stort behov av röjning (Bager & Persson 

2009). Rikkärren i Skåne är även hotade av fragmentering av landskapet, vilket har 

orsakat att kärren saknar ett normalt genutbyte mellan olika områden (Bager & Persson 

2009). 

 

  



 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett av de mest aktuella hoten mot kvarvarande våtmarker är felaktig skötsel som hör 

samman med hävd- och igenväxningsproblemet. Rikkärr och kalkfuktängar hyser många 

sällsynta och hotade arter vilket sätter krav på en optimal hävd. En sämre hävd kan bero 

på ett för tidigt betestryck, kraftiga röjningar eller ett överbete. Denna typ av skötsel 

skulle ha stora konsekvenser för rikkärrsarterna. En del arter är känsliga mot ett för starkt 

tramp från kreaturen och då kan ett mer extensivt bete vara mer fördelaktigt (Bager & 

Persson 2009). Det är inte ovanligt att kärr som hävdas genom bete struktureras med olika 

betesfållor för att kunna kontrollera betestrycket. Dock innebär fållorna inte alltid ett 

optimalt bete. Därför kan sådana områden ha ett behov av kompletterande slåtter på 

ohävdsvegetation eller en ändrad fållindelning (Bager & Persson 2009).  

På grund av att rikkärren är en så pass påverkad naturtyp är det betydelsefullt att bevara 

de befintliga rikkärren samt att förbättra deras status. Bager & Persson (2009) bedömde i 

rapporten Skånes rikkärr att totalt 83 rikkärr hade en gynnsam bevarandestatus, 37 rikkärr 

hade en otillräcklig bevarandestatus och 34 rikkärr hade en icke gynnsam 

bevarandestatus. Detta visar att 46 % av länets rikkärr kräver större skötselinsatser inför 

framtiden. Sundberg (2006) tillägger att 20 av 48 rikkärr (42 %) i Skåne är påverkade av 

tidigare dikningsarbeten. En intakt hydrologi är en förutsättning för att våtmarker ska 

kunna fylla sin funktion i landskapet och långsiktigt hysa många av de specialiserade 

arterna. Vidare beskriver Sundberg (2006) som Bager & Persson (2009) att det behövs 

Fig 1 illustrerar igenväxningsprocessen när en fuktig naturtyp slutar hävdas av bete. Marken 
kommer att övergå från en hårt betad lågvuxen vegetation till ett högre fältskikt av starrarter. 
Till slut kommer marken att ha tagits över av dominanta arter såsom vass, höga ört- och 
starrarter. Successionen leder naturligt mot skog. Illustration ur Ekstam & Forshed (1992). 
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underlag för den framtida naturvården av våtmarker. Underlaget som behövs borde 

omfatta våtmarkstypers utbredning, förhållande till klimat, naturvårdsstatus och 

biologiska mångfald.  

Enligt en rapport från Bengtsson et al (2010) angavs att 60-tal betesdjur av kalvar och kor 

släpptes på Lyngsjöns omgivningar mellan maj och juni vid 2010. Idag är betessläppet 

senare med motiveringen att det finns skyddsvärda växter på markerna. Nilsson
1
 berättar 

att idag betar runt 25 kvigor markerna mellan tidigast 1 juni till och med 31 oktober och 

betesgången varar drygt 4-4,5 månader. Nilsson
2
 tillägger att utifall betet tryter kommer 

djuren släppas på fler omkringliggande marker.  

Bete är en typ av färskvara och ett förvuxet bete leder ofta till att korna betar mindre och 

sålunda får i sig mindre näring (Jordbruksverket 2016). Gräsets utvecklingsstadium är en 

viktig faktor för innehållet av omsättningsbar energi, men däremot finns skillnader mellan 

olika arter och energiinnehåll vilket inte heller kan likställas med kvalitet 

(Jordbruksverket 2006). Detta betyder att om betet förväxer så minskar betesmarkens 

totala avkastning (Jordbruksverket 2016). Att kunna bibehålla ett öppet landskap med 

hävdade betesmarker kan vara ett problem när betesdjuren inte räcker till. Liksom 

djurantal kan grästillväxten variera mellan år som kan öka risken för igenväxning 

(Jordbruksverket 2016). Miljöersättningar är viktig del för djurhållaren och det kan vara 

fördelaktigt att se över alternativa skötselmetoder. Vissa rekommendationer är att 

stödutfodra kreaturen (Jordbruksverket 2016) men detta innebär att näringskretsloppet 

påverkas. Stödutfodringen gör att djuren får i sig mer näring än om de enbart betar och då 

tillförs även mer näring än normalt tillbaka till marken genom spillningen. Detta skapar 

en näringsbelastning på markerna. Stödutfodring är däremot inte tillåtet på alla marker 

och angivs av uträttaren för miljöersättningen. 

  

                                                 

1 Christel Nilsson, nuvarande arrendator, E-postkonversation den 21 oktober 2019.   
2 Christel Nilsson, nuvarande arrendator, E-postkonversation den 21 oktober 2019.  
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Undersökningsområde 

Undersökningen utfördes i Lyngsjö som ligger drygt en mil söder om Kristianstad och 

tillhör Lyngsjö socken, Gärds härad, Kristianstads kommun, Skåne län. Här ligger 

Lyngsjön som är en mindre eutrof källsjö och som är helt grundvattenförsörjd 

(Länsstyrelsen 2016). Lyngsjön sänktes någon gång mellan 1826 och 1866 med totalt en 

meter (Länsstyrelsen 2016) och ytan minskade med cirka 45 % (Regnéll 1980). Lyngsjön 

är idag ca 5 ha stor och är en av Sveriges mest kalkrika sjöar. Sjön är relativt grund och 

går som djupast vid drygt 6 meter (Davidsson Lundh 2019). Markerna omgivande 

Lyngsjön är till största delen starkt kalkpåverkade betade kalkfuktängar och rikkärr som 

bildades efter sjösänkningen med en mycket artrik kärlväxtflora. För rikkärren och 

kalkfuktängarna ligger höga biologiska värden i vegetationstyperna och floran (Regnéll 

1980).   

Geologi 

Under kritperioden, 145-65 miljoner år sedan, låg Kristianstad under vatten där 

kalciumkarbonat fälldes ut (Wastenson & Fredén 2002). Sydost om Kristianstad och 

nordost om Everöd ligger Lyngsjö på Kristianstadsslättens sedimentära kritberggrund i en 

övergång till Linderödsåsens urbergshorst (Länsstyrelsen 2019). Under kritlagren består 

urberget huvudsakligen av gnejser. På Kristianstadsslättens kritberggrund uppgår 

kalkhalten till 10-40 % till följd av det höga innehållet av kritbergarter medan lokalt kan 

kalkhalten uppgå till 40-60 % eller högre (Ringberg 1991). Gränsen av kritavlagringarna 

vid Linderödsåsens fot går ca 3 kilometer sydväst vid Lyngsjö (Regnéll 1980). Ovanpå 

kritlagren av kalksandsten och kalksten ligger tjocka avlagringar av huvudsakligen sand. 

Dessa utgör isälvsavlagringen Helgeåsen som går drygt 2 km söder om Lyngsjö 

(Ringberg 1991). Kritberggrunden ligger 20-30 meter högre norr och söder om Lyngsjön 

som skapar en kanjon under sanden och från väster leds grundvattenströmmen från 

Linderödsåsen mot Lyngsjö (Regnéll 1976). 

Drygt 300 meter från kärret västerut vid Lyngsjö gård finns sannolikt dödishålor och 

skildrar åsens småkulliga form (Ringberg 1991). Isälvsavlagringens former vid Lyngsjö 

tyder att det låg dödis kvar på nivåer till åtminstone 20 meter över havet (Ringberg 1991). 

För Lyngsjöns tydliga fördjupning bland höga sandbackar resonerar även Regnéll (1980) 

att det kan ha bildats en kvardröjande dödis. De kvartära avlagringarna har transporterats, 

sorterats och avsatts från smältvatten av inlandsisen (Ringberg 1991). Enligt 

jordartskartan utgörs området runt Lyngsjö av isälvsavlagringar som innebär en grov, 

växlande eller ofullständig sammansättning (Ringberg 1991). Omkringliggande Lyngsjön 

finns ett ytlager av torv som inte överstiger en halv meter. Dessa torvavlagringar har 

bildats bland annat genom igenväxning av öppet vatten eller av försumpning av torr mark. 

Det har skett kraftigare torvbildningar drygt en halv kilometer söderut i den före detta 

Älvasjön som idag är torrlagd på grund av dikningar (Regnéll 1980). Eftersom att 

grundvattnet tränger ut mot sjön är oftast markfuktigheten vid Lyngsjöns stränder hög 

trots att sommartorka är vanlig på grund av de genomsläppliga sandmarkerna (Regnéll 



 

15 

 

Fig 2 Jordartskarta över Lyngsjö med omnejd. SGU: Jordarter 1:25 000 - 1:100 000 vektor  

 Lantmäteriet. 

1980). Ringberg (1991) beskriver att rikkärr förekommer vanligast inom områden med 

kritberggrund. Enligt jordartskartan längs Linderödsåsens branter förekommer 

kärrtorvbildning i anslutning till grundvattenläckage (Ringberg 1991). 
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Landskapshistoria från 1800-talet till idag 

Markanvändningen kring Lyngsjön med omnejd visar stora förändringar från början av 

1800-talet till idag. En avgränsning gjordes kring Regnélls (1980) förslag till 

naturreservat (fig. 3 & 4). Enskifteskartan från 1826; nr 2–17 och 19–23 visar jämfört 

med ortofoto från år 2019 förändringar för åker, ängs- och övrig mark. Det som år 1803 i 

princip enbart var öppen jordbruksmark har idag fått stora inslag av barr- och blandskog 

(fig. 3 och 4). Av ytan 1826 var 45 % av den öppna jordbruksmarken kontinuerlig från år 

1803 till 2019, lite över 40 % blev skogsmark och drygt 15 % blev annan öppen mark. En 

typisk landskapsbild brukar oftast visa motsatt utveckling. Att bygderna först har mer 

inslag av skog och ängsmarker som efter industrialisering och mekaniseringsperioden får 

större åkerarealer.  
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Fig 3 Förenklad markanvändnings-
karta med avgränsning från föreslagen 
naturreservatsgräns 1980. 
Enskifteskartan från 1826  
© Lantmäteriet historiska kartor. 

Fig 3 Förenklad markanvändnings- 
karta med avgränsning från föreslagen 
naturreservatsgräns 1980. GSD-
Terrängkartan vektor 1:50 000 © 
Lantmäteriet 2019. 
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Hos Sallerfors (1974) redogörs förhållandena i Gärds härad med en tillbakagång i jordens 

bonitet mellan 1569 till 1671 och prästgårdarna fick minska sitt utsäde med 70 % mellan 

de angivna åren. Gärds härad var en av flera socknar som hade problem med flygsand, 

vilket var ett resultat av bland annat den omfattande skogsskövlingen som skedde under 

denna tid (Regnéll 1980). Detta orsakade i princip ett skoglöst landskap för de kommande 

århundradena. Regnéll (1980) redogör för den lättplöjda jorden som var väldigt känslig 

just för urlakning och sanddrift. Gödslade små arealer blev allt mer otillräckliga när 

åkerarealen ökade och bygden var beroende av import från skogsbygden. Regnéll (1980) 

framställer om svårigheten med att få överskott från de magra åkrarna drabbade av 

flygsand och hur betesdjuren skulle försörjas av de lågproduktiva betesmarkerna. När de 

magra sandiga odlingsmarkerna i Lyngsjö blev för hårt drabbade av sandflykt planterades 

tallskog in för att binda de sandiga markerna. 

Regnéll (1980) beskriver från handlingarna till enskifteskartan från 1826 att de 

foderproducerade ängarna längs ån hade en hög avkastningsförmåga och var av stor 

betydelse för byn. Vidare beskriver han att en del av markerna benämns som 

”afskäringssand”, ett begrepp för att beskriva de magraste sandmarkerna. I Regnélls 

(1980) studie finns en förenklad markanvändningskarta för enskiftet som redovisar 

åkrarnas olika bonitet som vittnar om den sandiga jordmånen. Under denna tid var 

ängsarealen väldigt liten.  

Det var vanligast att sänka sjöar från 1850-talet och senare (Tiderman et al 1995). Detta 

innebär att Lyngsjön sänktes tidigt i jämförelse med andra sjöar i Sverige. Oftast var även 

syftet med sjösänkningen att vinna ny odlingsbar mark men detta tycks aldrig ha ägt rum 

på den nyvunna marken under gamla strandlinjen. Troligtvis på grund av magra 

sandmarker och en så pass liten ängsareal sänktes Lyngsjön med enbart syfte att få nya 

blöta ängsmarker. 

 

 

Geografiskt läge och karaktär  

 

År 1959 stiftades det så kallade ”naturminnet Lyngsjö äng” på ett fuktängsområde norr 

om Lyngsjön för att skydda den mycket sällsynta arten Johannesnycklar Orchis militaris 

(Davidsson Lundh 2019). Dessutom är Lyngsjöns omgivningar ett Natura 2000-område 

sedan 2005 vilket omfattar sjön med omgivande odlingslandskap (Länsstyrelsen 2016). 

Omgivningarna är även ett riksintresse för naturvård (Bager & Persson 2009). Utöver 

områdesskyddet från 1959 och Natura 2000-området kommer Länsstyrelsen Skåne att 

geografiskt utöka det befintliga naturreservatet norr om sjön för att omfatta rikkärret och 

kalkfuktängarna (Davidsson Lundh 2019).  Syftet är att bland annat långsiktigt bevara 

biologisk mångfald och värdefulla natur- och kulturmiljöer. Regnéll (1980) beskriver att 

omgivningarna kan ”ses som historiska dokument från äldre brukningsförhållanden”. 

Främst menar han sandområdena där trädesbruk tillämpades och de öppna sandmarkerna. 

Dessutom har de genomsläppliga sandmarkerna fått en särpräglad växtlighet (Regnéll 

1980).   
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Hydrologisk påverkan sker genom ett par diken som utgår från Lyngsjön. Två diken finns 

på östra delen, ett på södra delen och ett på västra delen. Troligtvis gynnar dessa diken de 

fuktiga omgivningarna som för näringen från omgivande åkermarker direkt till sjön 

istället för att sippra ner genom den mer värdefulla vegetationen. Lyngsjön avvattnas i ett 

utflöde norrut genom Ålabäcken till Vramsån som är ett av Helge ås större biflöden 

(Länsstyrelsen 2016). Vid fotografiet 1980 (fig. 19) visas det handgrävda utflödet som är 

drygt en spade brett. Troligtvis har diket breddats genom att det istället använts en 

grävskopa. Om bottennivån i diket är djupare än vid år 1980 är oklart. Dikesgrävningar 

utförs för att bibehålla en avvattnande funktion. Dessa diken har uppskattats som djupa 

och har en dränerande effekt, därtill att rikkärren tangeras av åker indikerar tydligt på ett 

näringsläckage (Bager & Persson 2009). 

I området finns även ett rikt fågelliv. Davidsson Lundh (2019) rapporterade om arter som 

tofsvipa, storspov, buskskvätta, rödbena, brun kärrhök, skäggdopping, trädlärka, 

sånglärka, rörsångare, sävsparv, enkelbeckasin och vattenrall. I området finns även 

sandödla.  

 

 

Fig 5 Områdeskarta över Lyngsjön med omnejd. Den mindre kartan visar Lyngsjös 
placering i Skåne län. T1 är transekt 1 på Lyngsjö östra. T2 är transekt 2 på Lyngsjö 

norra. T3 är transekt 3 på Lyngsjö västra. GSD Terrängkartan  Lantmäteriet.  
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Rikkärr och kalkfuktäng runt Lyngsjön  

I väster, norr och öster om Lyngsjön förekommer det kalkfuktängar och rikkärr. Dessa 

naturtyper sträcker sig som bredast ca 200 meter från stranden närmast norr vid 

naturminnet. Regnéll (1980) beskriver att från en botanisk synpunkt finns det emellertid 

värdefullare partier väster om sjön, där det kalkrika grundvattnet bryter fram i markytan 

mot sjön och ger vissa partier en rikkärrsprägel.  

Runt Lyngsjön växer vassbestånd kring stränderna med främst bladvass Phragmites 

communis och sparsamt kaveldun Typha latifolia samt sjösäv Scirpus lacustris. 

Vassbältet är smalt och glest utanför de mer betade stränderna men är kraftigare i södra 

delen av Lyngsjön. Enligt Regnéll (1980) var den södra delen tidigare betad eller odlad 

mark men har saknat hävd sedan Kronan inköpte den runt 1956. Därför har vegetationen 

på detta parti fått en fri succession och håller på att växa igen. Här har vassbeståndet 

invaderat cirka 50 meter från den nuvarande strandlinjen vilket starkt påverkat rikkärr- 

och fuktängsvegetationen (Regnéll 1980). Några arter som har gynnats av igenväxningen 

är småvänderot Valeriana dioica, hampflockel Eupatorium cannabinum och trådstarr 

Carex lasiocarpa och artantalet har minskat kraftigt. Vegetationen på 

igenväxningsmarkerna består utöver vassbeståndet av videsnår, al, björk och asp samt 

högörtsvegetation (Regnéll 1980).   

Rikkärrspartierna sträcker sig som en rand mellan vassbältet och kalkfuktängarna under 

den gamla strandlinjen. Regnéll (1980) beskriver att partierna kan vara olikartade. Delar 

av rikkärren är glest bevuxen med näbbstarrdominerad vegetation Carex lepidocarpa och 

andra partier har mer vidsträckta delar med typiska inslag såsom gräsull Eriophorum 

latifolium, småvänderot Valeriana dioica och kärrbräken Thelypteris palustris. 

Majoriteten av kalkfuktängarna ligger under den gamla strandlinjen och domineras av 

gräs och halvgräs som plattsäv Scirpus compressus, rödsvingel Festuca rubra, darrgräs 

Briza media, hirsstarr Carex panicea och andra starrarter. Rikkärrspartierna och 

kalkfuktängarna har gemensamt ett stort antal örter (Regnéll 1980). Lyngsjö är en 

dokumenterad lokal för bland annat gulyxne Liparis loeselii och som enligt Regnéll 

(1980) ”hyser en i många avseenden synnerligen intressant flora”. Vidare poängterar han 

att generellt många arter gått starkt tillbaka på grund av att de vegetationstyper de är 

beroende av minskat i arealer. 

Dagens läge 

Markanvändningen omgivande Lyngsjön inkluderar åkrar, ängar, naturbetesmarker och 

vall (Davidsson Lundh 2019). Det område söder om sjön som Regnéll (1980) beskrev var 

igenväxande är det fortfarande. 

På de omgivande åkrarna bedrivs ett konventionellt jordbruk med konstgödsel, 

bekämpningsmedel och bevattning. Badplatsen som en gång var en större strand med en 

brygga har istället blivit en mindre strandkant omgiven av vass som slås varje år i augusti 

av Kristianstad kommun (Länsstyrelsen Skåne 2019). 
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Länsstyrelsen (2016) bedömer från fältbesök 2010 att kalkfuktängen och rikkärret har en 

fullgod bevarandestatus. De definierar fullgod bevarandestatus där alla kriterierna för 

areal, ekologisk struktur och funktion samt för typiska arter är uppfyllda. Definitionen för 

en icke fullgod naturtyp är i en icke fullgod naturtyp uppfylls definitionen för naturtyp 

men det kan saknas delar av ekologisk struktur och funktion eller typiska arter. 

Davidsson Lundh (2019) beskriver generella riktlinjer och skötselåtgärder för att uppnå 

målet att bevara ett öppet landskap med lång tradition av hävd. Dessa skötselåtgärder 

omfattar bland annat att hålla området fritt från sly och tallplantor, hålla en fortsatt hävd 

med sent påsläpp på rikkärret och kalkfuktängarna samt att hydrologin inte får påverkas 

negativt. Det planerade naturreservatet kommer att innebära att åkermarken minskar till 

förmån för större arealer betes- och slåttermarker (Davidsson Lundh 2019). 
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Metod och material 

De undersökta delområdena 

Jag valde att skaffa underlag för min beskrivning av vegetationen genom att analysera 

transekter efter Sundbergs (2004) metod, som tillämpats på platsen av Länsstyrelsen i 

Skåne för att eventuellt få en möjlighet att göra jämförelser. Metoden jämförs med andra 

möjliga under Metoddiskussion. Nedan följer en kort beskrivning av miljöerna där 

transekterna är placerade. Vid tidpunkten för inventeringen var området inte betat och 

fältskiktet var något högt av örter och gräs.  

Transekt 1 Lyngsjö östra 

Transekt ett ligger på ett blött rikkärrsparti på Lyngsjöns östra del. Startpunkten är 

placerad intill strandkanten och följer inåt land. (fig. 5). Vid startpunkten finns några få 

vattenansamlingar men i övrigt var markfuktigheten jämn längs hela transekten. Den 

största skillnaden i jämförelse mot fotografiet 2006 är ett uppslag av bladvass Phragmites 

australis (fig. 17). Det fanns även ett par videbuskar Salix sp. på ca 70 cm höjd drygt 50 

meter från strandkanten (fig. 18). 

 

  

Fig 6 Fotografi 2006. Transekt ett sett från slutpunkten mot startpunkten. Fotografiet visar 
stolpar som markerar transektens start- och slutpunkt. Fotografiet används i avsaknad av ett 
nytaget fotografi för att visa transekten. Källa: Länsstyrelsen Skåne, fotoarkiv. 
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Transekt 2 Lyngsjö norra 

Transekt två är placerad norr om sjön i en väst-östlig riktning (fig. 5). Vid tidpunkten för 

inventeringen var denna miljö betydligt blötare än transekt ett. Det var mycket större 

tuvor och det fanns många vattenansamlingar längs hela transekten och blötheten var 

likadan i en stor del av omgivningen. I landskapet går det tydligt att följa den gamla 

strandkanten i form av en terrass som transekt två ligger under. Detta kan förklara den 

höga markfuktigheten, men det kan varit en översvämningsfas. 

 

 

 

  

Fig 7 Fotografi 2006. Transekt två sett från startpunkten mot slutpunkten. Fotografiet visar 
stolpar som markerar transektens start- och slutpunkt.  Fotografiet används i avsaknad av ett 
nytaget fotografi för att visa området. Bilden visar en någorlunda tuvighet i marken. Källa: 
Länsstyrelsen Skåne, fotoarkiv. 
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Transekt 3 Lyngsjö västra 

Transekt tre ligger väster om sjön (fig. 5). Denna miljö skiljde sig mest i fält från transekt 

ett och två. Marken var endast något fuktig, utan vattenansamlingar och ett kortare 

fältskikt. Dessutom fanns det ett par björkar. Växande björkar i hagmarker har en 

inverkan på undervegetationen (Steen 1958). Den omkringliggande marken runt 

björkarna kan visa att vattenhalten under björkarna är lägre än i den fria ytan (Steen 

1958). Däremot att detta endast är undersökningar från enskilda träd och bör tolkas 

varsamt (Steen 1958). Förutom björkarnas svaga påverkan på vattenhalten i marken tillför 

de årligen en björklövsförna till marken. Förnan tillförser marken med fosfor, kalium och 

humus vilket är en försämring för markerna. Idag är björkarna drygt 25 meter höga.  

 

 

  

Fig 8 Fotografi 2006. Transekt tre sett från slutpunkten mot startpunkten. Fotografiet 
visar stolpar som markerar transektens start- och slutpunkt. Fotografiet används i 
avsaknad av ett nytaget fotografi för att visa området. Bilden en måttlig mängd tuvor, 
Lyngsjöns västra vassbälte samt de unga björkarna som finns i omgivningen år 2006. 
Källa: Länsstyrelsen Skåne, fotoarkiv. 
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Nomenklatur 

Nomenklaturen för kärlväxter följer Mossberg & Stenberg (2010). 

Inventering 

Inför fältarbetet inleddes ett förberedande arbete. Genom kontakt med Anette Persson och 

Kristian Nilsson på Länsstyrelsen Skåne togs material och anteckningar fram om bland 

annat tidigare inventering, fältkartor och GPS-koordinater. Länsstyrelsen Skåne (2016) 

utförde en uppdaterad basinventering för Natura 2000 på området 2006 under 5–6 juli. 

Under inventeringen 2006 användes Sundbergs (2004). Denna fältmanual användes även 

i min inventering. Fältmanualen redovisar bland annat om uppgifter kring indikatorer och 

andra artegenskaper. 

Den 15 maj 2019 utfördes en förexkursion på området tillsammans med handledaren. 

Förexkursionen syftade att överskådligt undersöka omgivningarna och vilka arter som 

fanns Den 6 juni anordnade uppsatsens kontaktperson Kristian Nilsson vid Länsstyrelsen 

Skåne en utbildningsdag där vi besökte ett flertal kärr i sydvästra Skåne, däribland Örups 

kalkkärr. Under utbildningsdagen undersöktes kärlväxter och främst mossor som är 

vanliga på rikkärr.  

Fältarbetet varade under 10 dagar 5–19 juli. Länsstyrelsens transekter med furureglar i 

marken som markörer för start- och slutpunkt var borttagna vid tidpunkten för uppsatsens 

fältarbete. Därför gjordes försök från bilder, GPS-koordinater och fältkartan för att 

precisera transekten där uppföljningsarbetet skulle utföras. Utrustning vid 

inventeringsarbetet omfattade kamera, måttband på 40 meter, måttband på 50 meter, GPS, 

Kompass, markeringspinnar, två rockringar som rutram med fyra delrutor, 

anteckningsmaterial, lupp, fältkartor, fotografier och nomenklatur. 

Inventeringsarbetet påbörjades i transekt 1, som är beläget på rikkärrspartiet öster om 

Lyngsjön. Mätlinan på 40 m lades ut mellan start- och slutpunkt, därpå sattes 

markeringspinnar ner per angiven meter provytorna skulle följa. Provytan utgjordes av en 

rockring på 50 x 50 cm på ca 20 dm
2
 med ett kors av snöre för att skilja fyra mindre 

delrutor i provytan. Detta underlättar skattningen av täckningsgraden. Provytorna 

placerades 10 per transekt med totalt 30 rutor fördelat på tre transekter. Första och andra 

transekten var 40 meter långa och första provytan placerades på startpunkten sedan var 

fjärde meter. Den tredje transekten väster om sjön var 50 meter lång och då placerades 

provrutorna var femte meter. Rutorna läggs alltid på den norra sidan av mätlinan. Om 

transekten går i exakt nord-sydlig riktning börjar transekten i norr och rutorna läggs på 

den östra sidan (Sundberg 2004). 
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Fig 9 Principskiss som illustrerar transekternas upplägg. Cirklarna med ett kors illustrerar rockringarna som 

användes i inventeringen. Det långa strecket med början och slut illustrerar mätlinan och siffrorna visar var 

provytorna lades.   

I enlighet med Sundbergs (2004) fältmanual skattades täckningsgraden i procent för varje 

art rakt ovanifrån i hela provytan. Täckningsgraden skattades enligt en förkortad 

procentskala om 10 % klasser med finjustering i klassen 1–5%. I finjusteringen skattas 

täckningsgraden avrundat till 1, 2, 3, 4, och 5 %. Därefter skattas täckningen i klasser så 

att 5–15% avrundas till 10 %, 15–25% avrundas till 20 % o.s.v. 85–95% avrundas till 90 

% och täckning över 95 % anges som 100 %. De kärlväxter som skattats i provytan var 

rotade inom rutan. Förekomsten av vissa mossor antecknades med en åskådlig 

uppskattning för täckningsgraden. I vissa fall kunde en art inte bestämmas i fält och 

prover insamlades för senare bestämning. Mer ingående instruktioner och förklaringar 

kring inventeringsmetodiken finns i fältmanualen (Sundberg 2004).  

Kategorisering av arternas habitatkrav 

Ekstam & Forshed (1992) har använts som underlag för att utvärdera frågor som rör hävd 

och vegetationsutveckling. För att undersöka förekomsten av betes-, slåtter- eller 

hävdgynnade arter skapades en förenklad klassificering för egenskaperna. Den utgår från 

de åtta egenskaper enligt ”Hävdformen” som Ekstam & Forshed (1992) redogör för. 

Vissa egenskaper varierar efter miljö och geografi men uppsatsens klassificering utgår 

från lokalen i Lyngsjö. Indelningen är förenklad enligt: 

 

S = Mer slåttergynnad än betesgynnad, som innebär: 

- Art med population i främst äldre våtslåttermarker. Klarar slåtter och efterbete 

på ett bra sätt. Anses mer gynnad av slåtter än av bete. 

- Art som anses slåttergynnad söder om den biologiska norrlandsgränsen, 

gräsmarksart mer allmänt i det boreala området. 

- Förekommer företrädesvis på äldre slåttermarker men kan vara vanlig på andra 

marker. 

B = Mer betesgynnad än slåttergynnad, som innebär: 

- Gräsmarksart, population främst i gamla typer av betesmarker. Arterna klarar 

välbetade förhållanden och anses mer gynnade av bete än slåtter. 

- Förekommer företrädesvis på äldre betesmarker men kan vara vanlig på andra 

marker. 

40 m resp. 50 m. Rockringar 

Provytor 
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A = Allmänt hävdgynnad, som innebär: 

- Gräsmarksart mer allmänt, population främst på betes- och slåttermarker. 

- Art som anses gräsmarksart mer allmänt på kalkmark.  

- Art som förekommer i gamla typer av fodermarker men kan vara vanlig på 

andra marker. 

O = Obestämd  

- Den obestämda klassificeringen omfattar arter som inte kunnat hänvisas till 

litteraturen. därigenom är kunskapen otillräcklig om habitatkravet, 

störningståligheten och hävdformen.  

 

Ekstam & Forshed (1992) beskriver även fyra olika successionsstadier efter upphörd hävd 

och grupperat arter som visar ett liknande förändringsmönster i samma kategori. Detta 

tillåter en generalisering kring olika mönster av inventeringsresultaten. Dessa 

successionskategorier kommer att användas för att ge exempel på ett möjligt scenario för 

hur Lyngsjöns succession kommer gå utifall att hävden upphör. Informationen om i 

vilken tidsrymd dessa förändringar sker är av vikt för uppföljningsarbeten där arterna kan 

indikera både kort- och långsiktiga förändringar. Ekstam & Forshed (1992) grupperar 

också kärlväxternas egenskaper med olika indikatorvärden, såsom ljustålighet och 

markfuktighet etc. Uppsatsen kommer att använda samma indikatorvärden för att sortera 

kärlväxterna i hävdkategorier samt vad de kan indikera på Lyngsjös miljö. Ytterligare 

viktiga verk Ekstam (1996) skrivit är Äldre fodermarker: betydelsen av hävdregimen i det 

förgångna, målstyrning, mätning och uppföljning som använts i uppsatsen. 

 

Databehandling 

Inledningsvis beräknas förekomsten av arter för de tre undersökta transekterna. Alla 

uträkningar genomfördes i Microsoft Excel 2010. Resultaten analyseras genom två index, 

Sørensens likhetsindex och Shannons diversitetsindex. 

Sørensens likhetsindex syftar att undersöka hur pass lika två analyser är i 

artsammansättning. a och b är antalet arter i två olika analyser (i mitt fall två transekter) 

och j är antalet gemensamma arter. S = blir mellan 0 och 1. Om s är närmare 0 betyder det 

att lokalerna är mer olika i artsammansättning men om talet istället går mot 1 har de en 

mer liknande artsammansättning (Sørensen 1948). 

Sørensens likhetsindex räknas ut enligt följande formel:   
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Shannons diversitetsindex är ett informations-statistik-index (Stiling, 2002) som används 

för att bedöma områdenas biodiversitet. Detta index tar hänsyn till både artantalet och den 

enskilda artens mängd. En högre siffra på indexet indikerar en högre artdiversitet. H
1 

är 

Shannons index, s = arter i området, i = mängden av arterna i området, pi = antal för varje 

art.  

 

Shannons index räknas ut enligt följande formel: 

 

Att tänka på är att Shannons index saknar gräns för hur högt värdet kan gå. Dessutom 

antar indexet att alla områdets arter finns representerade samt att de är slumpmässigt 

insamlade. Det indexet berättar för oss genom siffror är att ju högre diversiteten är i 

området, desto lägre är troligheten att finna två organismer inom samma område som är 

likadana. Detta index skulle kunna jämföras med ytterligare ett index för en mer 

heltäckande analys. Exempelvis Simpsons index som används för att mäta dominansen på 

platsen. Genom att dominanta arter har en svag förekomst i växtsamhället blir det en 

högre artdiversitet. 
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Resultat 

Resultatet redovisas för de tre undersökta transekterna: Lyngsjö östra, Lyngsjö norra och 

Lyngsjö västra.  

 

Tabell 1. Sammanställning av data. I kolumnen medelvärde av förekomst enligt hävdkategori 

betyder kategorierna: S = Mer slåttergynnad än betesgynnad. B = Mer betesgynnad än 

slåttergynnad. A = Allmänt hävdgynnad. O = Obestämd. 

 

Av totalt 52 kärlväxter är sju arter mer gynnade av slåtter än bete, 16 arter är mer gynnade 

av bete än slåtter, 23 arter är allmänt hävdgynnade och sex arter är obestämda (Bilaga 1, 

Tabell 2–5).  

 

 

 

  

 Medelvärdet 

för antal arter 

per provyta. 

Medelvärdet av 

förekomst enligt 

hävdkategori. 

Shannons 

diversitetsindex 

Sørensens 

likhetsindex i 

jämförelser 

  S B A O    

 

Transekt 1 

 

22,3 3,16 5,27 4,50 4,30 

 

3,63 

 

1 mot 2 

 

0,80 

Transekt 2 16,5 2,16 4,35 5,00 3,40 3,42 2 mot 3 0,81 

Transekt 3 16,7 2,16 5,69 4,85 3,66 3,52 3 mot 1 0,71 



 

29 

 

Transekt 1 Lyngsjö östra 

 

Transekt 1 är placerad öster om sjön (fig. 5). Kärlväxterna som dokumenterats i transekt 1 

redovisas i bilaga 2 tabell 6.  

 

Fig 10 Stapeldiagrammet visar antalet arter som förekom per provyta i transekt 1.  

 

 

 

 

Fig 11 Stapeldiagrammet visar ett medelvärde och standardavvikelse för hävdkategorierna: S = 

Mer slåttergynnad än betesgynnad. B = Mer betesgynnad än slåttergynnad. A = Allmänt 

hävdgynnad. O = Obestämd. De tre staplarna representerar artantalet per hävdklassificering för 

transekt 1. 

 

Totalt förekom 44 kärlväxter i transekt 1 (bilaga 2 tabell 6). Sex är slåttergynnade, 10 är 

betesgynnade, 22 är allmänt hävdgynnade och sex är obestämda (bilaga 1, tabell 2-5). 
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Transekt 2 Lyngsjö norra 

 

Transekt 2 är placerad norr om sjön (fig. 5). Kärlväxterna som dokumenterats i transekt 2 

redovisas i bilaga 2 tabell 6. 

 

Fig 12 Stapeldiagrammet visar antalet arter som förekom per provyta i transekt 2. 

 

 

 

Fig 13 Stapeldiagrammet visar ett medelvärde och standardavvikelse för hävdkategorierna: S = 

Mer slåttergynnad än betesgynnad. B = Mer betesgynnad än slåttergynnad. A = Allmänt 

hävdgynnad. O = Obestämd. De tre staplarna representerar artantalet per hävdklassificering för 

transekt 2. 

 

Totalt förekom 37 kärlväxter i transekt 2 (bilaga 2 tabell 6). Sex stycken är 

slåttergynnade, 13 är betesgynnade, 13 är allmänt hävdgynnade och fem stycken är 

obestämda (bilaga 1, tabell 2-5). 
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Transekt 3 Lyngsjö västra 
 

Transekt 3 är placerad väster om sjön (fig. 5) Kärlväxterna som dokumenterats i transekt 

3 redovisas i bilaga 2 tabell 6. 

 

Fig. 14 Stapeldiagrammet visar antalet arter som förekom per provyta i transekt 1 

 

 

Fig. 15 Stapeldiagrammet visar ett medelvärde och standardavvikelse för hävdkategorierna: S = 

Mer slåttergynnad än betesgynnad. B = Mer betesgynnad än slåttergynnad. A = Allmänt 

hävdgynnad. O = Obestämd. De tre staplarna representerar artantalet per hävdklassificering för 

transekt 3. 

 

Totalt förekom 36 kärlväxter i transekt 3 (bilaga 2, tabell 6), sex är slåttergynnade, 13 är 

betesgynnade, 14 är allmänt hävdgynnade och tre stycken är obestämda (bilaga 1, tabell 

2-5). 
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Av totalt 52 kärlväxter tillhörde 46 arter successionskategorierna A-D (Ekstam & Forshed 

1992) (bilaga 1, tabell 2–5). De åtta kärlväxter som är obestämda redovisas inte i 

resultatet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 14 Stapeldiagrammet visar antalet arter som är S = Mer slåttergynnad än betesgynnad, B = 

mer betesgynnad än slåttergynnad och A = Allmänt hävdgynnad i successionskategorierna A-D 

(Ekstam & Forshed 1992).  

 

Totalt 11 arter tillhörde successionskategori A. En av dessa arter är mera gynnade av 

slåtter än bete, fyra arter är mer gynnade av bete än slåtter och sex arter är allmänt 

hävdgynnade. Arterna som tillförts kategori A har starkaste population i en tidig 

regressionsfas. Vid upphörd hävd kommer arterna öka i mängd eller stå oförändrade upp 

till två år tills de minskar eller dör ut efter tre till fem år utan hävd (Ekstam & Forshed 

1992).  

Totalt 16 arter tillhörde successionskategori B. Tre av dessa arter mer gynnade av slåtter 

än bete, fyra arter är mer gynnade av bete än slåtter och nio arter är allmänt hävdgynnade. 

Arterna som tillförts kategori B har starkaste population i en mellanfas i successionen. 

Vid upphörd hävd kommer arterna öka i mängd eller stå oförändrade upp till fem år tills 

de minskar eller dör ut efter 10 till 15 år utan hävd (Ekstam & Forshed 1992). 

Totalt 17 arter tillhörde successionskategori C. Tre av dessa arter mer gynnade av slåtter 

än bete, sju arter är mer gynnade av bete än slåtter och sju arter är allmänt hävdgynnade. 

Arterna som tillförts kategori C har starkaste population ur en gräsmarkssynpunkt - sen 

successionsfas. Vid upphörd hävd kommer arterna öka i mängd eller stå oförändrade upp 

till 15 år tills de minskar eller dör ut efter 25 till 35 år utan hävd (Ekstam & Forshed 

1992). 
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Totalt två arter tillhörde successionskategori D. Av dessa är en art mer gynnad av bete än 

slåtter och en art är allmänt hävdgynnad. Arterna som tillförts kategori D har sin starkaste 

population i en skogsfas i successionen. Vid upphörd hävd kommer arterna öka i mängd 

eller stå oförändrade ännu efter 25 till 35 år (Ekstam & Forshed 1992). 

Sammanfattade artlistor över kärlväxterna i de tre transekterna redovisas i bilaga 2. 
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Diskussion 

 

För rikkärret och kalkfuktängarna har inventeringen visat att för två av delområdena är 

majoriteten av arterna mer gynnade av bete än av slåtter, i Lyngsjö norra dominerar 

allmänt hävdgynnade arter. Detta innebär att det inkommit arter i vegetationen som 

gynnas av betesgången. Det som är en stor skillnad mellan de äldre fodermarkerna i 

jämförelse med dagens fodermarker är att hävdformen har övergått från sensommarslåtter 

med efterbete till ett mer jämt och ensidigt bete. Det kan möjligtvis vara en del av 

förklaringen till varför vi inte ser någon avsevärd mängd slåttergynnade arter i 

delområdena.  

Dessutom är det inte är helt redogjort för tidsperioden när slåtter utförts eller i vilken 

utsträckning på Lyngsjö. Elveland (1978) har beskrivit att det vanligtvis tar upp till tio år 

artsammansättningen i ett växtsamhälle ställer om sig efter den hävd som utförs, 

exempelvis om det övergår från slåtter till bete. Därtill kan man diskutera om de arter som 

klassats som mer slåttergynnade än betesgynnade i delområdena är arter som tillhör 

någon slags gråzon. En av de åtta hävdkategorierna i Ekstam & Forshed (1992) beskriver 

att en art vanligtvis förekommer på äldre slåttermarker men kan vara vanlig på andra 

marker. Detta är troligtvis förklaringen till varför arter som tillhör mer slåttergynnade än 

betesgynnade kan förekomma, då slåtter inte dokumenterat utförts på markerna de senaste 

10 åren och troligtvis längre sedan än så. 

Eftersom majoriteten av arterna är betesgynnade innebär det att de helt enkelt gynnas av 

att betas. Steen (1958) beskriver att bete sker selektivt på markerna, vilket troligt är 

förklaringen till att majoriteten av de förekommande arterna i Lyngsjö är betesgynnade. 

Detta menas att kreaturen gillar att beta dessa arter samtidigt som arterna gynnas i den 

typen av förhållanden. Dessutom observerades ett flertal medelstora videbuskar Salix sp. 

och en invandring av bladvass Phragmites australis på Lyngsjö östra. Kreaturen betar 

gärna vass men om den förväxer sig kan de istället rata den. Detta kan vara en av 

anledningarna till att förekomsten av bladvass Phragmites australis ökat ihop med ett sent 

betespåsläpp. Därför kommer arterna växa fritt om man inte går in och röjer området. 

Därför är det rimligt att dra slutsatsen att många betesgynnade arter på Lyngsjö finns där 

på grund av betesgången då de antingen gynnas av betet eller exempelvis inte betas alls.  

På Lyngsjö östra förekom flest antal arter. Orkidén ängsnyckel Dactylorhiza incarnata 

återfanns endast på Lyngsjö östra i rikkärret. Arten upptäcktes i slutet av transekten där 

tuvigheten var en aning större än i mitten av transekten. Vanligtvis är bestånd av orkidéer 

en stor motivering till att skydda miljön då alla svenska orkidéer är fridlysta (Bager & 

Persson 2009). Enligt Ekstam & Forshed (1992) är ängsnyckeln allmänt hävdgynnad. 

Man släpper på betet sent på säsongen för att försäkra att arterna blommar och inte hinner 

betas innan de kunnat säkra föryngringen (Bager & Persson 2009). Däremot om ett sent 

betespåsläpp sker år efter år kommer bladvass Phragmites australis få allt större 

spridning.    
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För Lyngsjö östra och Lyngsjö norra fanns en väldigt stor mängd med plattsäv Blysmus 

compressus och ryltåg Juncus articulatus. Snogerup (2003) nämner plattsäv Blysmus 

compressus som en indikatorart för rikkärr. Det fanns även en mycket stor förekomst av 

småvänderot Valeriana dioica i Lyngsjö östra som även är en indikatorart för rikkärr, i 

jämförelse mot de andra delområdena. Det var två arter som förekom i stor mängd på 

Lyngsjö Östra. Den ena är ryltåg Juncus articulatus och den andra är plattsäv Blysmus 

compressus. Båda dessa arter är trampgynnade och Plattsäv är kalkgynnad (Ekstam & 

Forshed 1992).  

Bager & Persson (2009) beskriver att tuvtåtel Deschampsia cespitosa skulle kunna visa 

på kalkfuktäng. Tuvtåteln förekommer i störst mängd på Lyngsjö norra och Lyngsjö 

västra men även på rikkärret i Lyngsjö östra. För arten tätört Pinguicula vulgaris visas 

detsamma. Arten är en rikkärrsindikator men förekommer inte på Lyngsjö östra. Där 

förekommer dock tuvtåtel Deschampsia cespitosa som möjligen ger rikkärret några 

fuktängspräglade partier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 15 Bild på bladvassens Phragmites australis upptåg på Lyngsjö östra sett ca 50 meter inlands 
mot sjön. Foto: Sanna Pousar 2019. 
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Flest betesgynnade arter förekom på Lyngsjö norra. En teori kring det hela är att 

kreaturen föredrar att beta på översvämmade marker som då bildar tuviga grässvålar, 

något som också Sjöbeck (1973) beskrivit. Dessutom har rikkärren och kalkfuktängarna 

kring Lyngsjö varit indelad i fållor. Det är oklart hur betesregimen fungerade inom 

fållindelningen, hur länge de gick i varje fålla och vid vilken tidpunkt fållorna togs bort. 

Staket vid fållindelningen för Lyngsjö norra syns på fig. 20. Därmed fanns fållorna kvar 

2006 men möjligheten finns att de stod öppna vid något ställe, då man kan urskilja linorna 

mellan stolparna på fotografiet. Det är troligtvis så att kreaturen spenderade mer tid i 

fållan som delade in Lyngsjö norra är det rimligt med tanke på vegetationens utformning. 

Om Lyngsjö norra betas mer intensivt gentemot de andra delområdena är det naturligt att 

fler betesgynnade arter blir kvar. När kreaturen drar sig förhållandevis mycket till samma 

plats utsätts också området för mycket mer tramp och spillning gentemot de andra 

områdena.  

Trampet bidrar till tuvbildningsprocessen och som Regnéll (1980) beskrivit är den 

långsam. Detta innebär att tuvorna som uppstått på Lyngsjö norra har bildats under en 

längre tid. Troligtvis av att kreaturen blivit instängda på den delen eller länge föredragit 

betet på Lyngsjö norra. Det är naturligt att jordblottorna som uppstår mellan tuvorna får 

en mindre ljustillgång och även en högre markfuktighet, vilket med jordstrukturen är en 

förutsättning för tuvornas uppkomst (Regnéll 1980). Detta har en stor påverkan på 

fältskiktets sammansättning med gräsarter som klarar att hålla samman tuvorna på 

Lyngsjö norra. Larsson (1976) har beskrivit att skillnaden i vegetationens utformning är 

mest av en utseendemässig karaktär vid olika hävdformer, men det kan förekomma 

floristiska skillnader. Arter på Lyngsjö norra som indikerar på ett starkt betestryck är 

bland annat daggkåpa Alchemilla vulgaris och vitklöver Trifolium repens och 

förekommer inte på Lyngsjö västra. Artsammansättningen skiljer sig inte stort mellan 

Fig 18 En av videbuskarna Salix sp. på Lyngsjö östra sett ca 50 meter inlands mot sjön. Foto: 
Sanna Pousar 2019. 
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Lyngsjö norra och Lyngsjö västra vilket kan stämma med vad Larsson (1976) beskriver. 

Enligt Sørensens likhetsindex visar att Lyngsjö norra liknar Lyngsjö västra mest i 

artsammansättning. Detta förklaras av att flest betesgynnade arter förekommer på dessa 

områden. Däremot är täckningen av betesgynnade arter lägst i Lyngsjö norra. En möjlig 

förklaring till detta är att delar av provytorna var vattenansamlingar utan växtlighet vilket 

påverkade täckningsgraden. En annan möjlig förklaring är att fler kategoriserade arter 

tillhör allmänt hävdgynnade än betesgynnade.  

Nära Lyngsjö norra börjar diket från Lyngsjön till Vramsån (fig. 5). I fig. 19 och 20 visas 

hur diket har breddats mellan 1980 och 2006. Underhåll och förändringar av diken är än 

idag på många platser ett problem för rikkärr (Bager & Persson 2009). Genom 

dikesrensning fördjupas dikena vilket leder till fortsatt dränering och på sikt eventuellt 

torrläggning. Genom att torven i ett dikat kärr bryts ned sjunker markytan allt eftersom 

som gör att dräneringsdjupet och avvattningen minskar. För att området inte ska 

försumpas gräver man i diken i samband med dikesrensningar (Bager & Persson 2009). 

Det är konstaterat att detta dike har en dränerande effekt och bidrar till näringsläckage 

(Bager & Persson 2009) som har en inverkan på Lyngsjö norras vegetation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 19. Foto taget från norr mot söder mot Lyngsjön under sent 70-tal. Diket visar utflödet 
norr om Lyngsjön. Drygt en spade brett. Källa: Länsstyrelsen Skånes fotoarkiv. 
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Däremot har Lyngsjö västra högst andel av betesgynnade arter. Lyngsjö västra var torrast 

i jämförelse med de andra delområdena och fältskiktet var mycket lägre. Det är logiskt att 

täckningsgraden för de betesgynnade arterna är större än i Lyngsjö norra, bland annat 

eftersom här fanns inga vattenansamlingar samt att betesregimen är annorlunda.  

Dessutom fanns en grind in till området, om den alltid står öppen eller används som en 

fålla är oklart. Delområdena visar att hävden varierar, däremot saknas dokumentation om 

vilka hävdregimer som utförs runtom Lyngsjön. Det hade varit intressant att undersöka 

helheten i betesgången på Lyngsjö och försöka kartera om betesdjuren drar sig mer till ett 

område än ett annat. Det som skiljer sig mest gentemot Lyngsjö norra är förekomsten av 

rörflen Phalaris arundinacea. Arten klassas som en negativ indikatorart då den lätt tar 

över ett område. Den förekom inte i så stor utbredning men bör uppmärksammas.  

Det finns få plantor av tätört Pinguicula vulgaris på Lyngsjö norra men en riklig 

förekomst i Lyngsjö västra. Detta skulle kunna stämma överens med vad Regnéll (1980) 

skrev om att västra delen av sjön är intressant eftersom grundvatten tränger upp och ger 

området en rikkärrsprägel.  

Steen (1958) beskrev kort om att förnan från björkar bidrar till förändringar i markens 

förhållanden. De storväxta björkarna står troligtvis på marken på grund av en dålig hävd 

och borde ha röjts bort. De tar näring och kan skugga ut ljuskänsliga arter. Skulle 

Fig 20 Foto taget från norra delen av Lyngsjön mot söder under 2006. Denna bild visar samma 
utflöde som fig. 19 och hur det ser ut efter 26 år. Diket är här är breddat, förmodligen genom 
rensning med grävmaskin och kanterna är inte lika fasta. Från Länsstyrelsen Skånes fotoarkiv. 
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björkarna få växa fritt på området kommer de lätt att ta över och ha stor påverkan på 

omgivningen.  

Bager & Persson (2009) beskriver att arter såsom näbbstarr Carex lepidocarpa och 

kärrknipprot Epipactis palustris kan indikera kalkkärr. Dessa återfanns också i Lyngsjö, 

däremot saknas näbbstarren på Lyngsjö västra. Bager & Persson (2009) beskriver att 

kärlväxterna kan vara desamma i kalkfuktäng som rikkärr, med exempelvis kärrsälting 

Triglochin palustre. Kärrsältingen återfanns på Lyngsjö västra och Lyngsjö östra men inte 

på Lyngsjö norra. Kärrsältingen är en våtmarksart som indikerar på en god hävd utan 

gödselpåverkan och bekämpningsmedel (Höök Patriksson 1998).  

Ringdahl (2015) redogör för studier som inte bevisat någon signifikant skillnad i 

artrikedom för rikkärrsarter som är hävdade genom slåtter eller bete. Hon tillägger att 

studierna redogör för att artförekomsten däremot kan variera mellan lokaler helt 

oberoende på hävden. Även fast hävdregimen troligt varierar på markerna finns 

fortfarande en stor likhet i artförekomsten mellan alla områdena. Exempelvis förekommer 

enbart slåttergynnade arten gökblomster Lychnis flos-cuculi på Lyngsjö östra och 

betesgynnade arten rörflen Phalaris arundinacea på Lyngsjö västra. Det är rimligt att 

anta att dessa arter förekommer separat på grund av en annorlunda hävdregim. Däremot 

förekommer indikatorarter för rikkärr såsom kärrknipprot Epipactis palustris och gräsull 

Eriophorum latifolium på alla delområdena. Kärrknipprot Epipactis palustris klassificeras 

som hävdgynnad och som kan vara en av flera anledningar till att den förekommer rikligt 

runtom sjön. Det är endast några få arter som skiljer sig mellan områdena och även om 

hävden varierar är den något enhetlig. Det är troligt att många arter som förekommer är i 

viss mån oberoende av hävden och är mer sammanbundna med markfysikaliska 

egenskaper eller omvärldsfaktorer. Det kan även vara slumpfaktorer som spelar roll, har 

en art lyckats etablera sig på en plats kommer den även försvara platsen länge.  

Ericsson (2008) beskriver hur slåtter missgynnar arter som växer i tuvor eller förökar sig 

med utlöpare. Det rimligt att anta detsamma gäller för Lyngsjö. Eftersom slåtter inte 

utförs på Lyngsjö missgynnas inte den uppvandrade vassen och videbuskarna. De 

slåttergynnade arterna finns inte i en stor förekomst för att marken helt enkelt inte slåttras. 

Utan röjning tillåts vass, buskar och träd växa. Sammanfattningsvis kan man dra 

slutsatsen att hävd har en omfattande påverkan på vegetationen. Då Lyngsjö i framtiden 

blir skyddat som ett naturreservat med enbart betesgång behövs det kompletterande 

skötselåtgärder för att säkra bevarandet av omgivningarna.  

Bager & Persson (2009) beskriver att även rikkärr som har en gynnsam bevarandestatus 

har ofta behov av åtgärder även om det endast är småskaliga. De anger att 81 % av 

skyddade rikkärr är i behov av insatser trots att merparten har en tillräckligt god hävd i 

form av slåtter eller bete. Exempel på sådana åtgärder är ändrad skötsel, minskat eller 

ökat betestryck eller kompletterande slåtter av ohävdsvegetation.  

För Lyngsjö finns behov av engångsåtgärder och mer fortlöpande åtgärder. Främst är en 

engångsåtgärd röjning, men behöver troligtvis utföras fortlöpande med några års 

mellanrum. Enligt Höök Patriksson (1998) är det fördelaktigt att röja under sommaren då 
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blad och skott innehåller mest näring så att rotsystemet utarmas. Om marken på Lyngsjö 

är mer känslig kan röjningen istället ske på vinterhalvåret på tjälad mark. Videbuskarna 

kan grävas eller vinschas upp så rotsystemet följer med under höst eller andra tjälfria 

perioder. Björkarna bör ringbarkas och får stå tre somrar innan de kan fällas (Höök 

Patriksson 1998). Genom att kreaturen betar på Lyngsjö borde exempelvis sälg och vide 

hållas efter. Däremot har troligtvis de enstaka buskarna förvedats och därför ratats av 

kreaturen. Dessutom är moderna raser av betesdjur ofta mindre benägna att beta på 

buskar. 

Fler åtgärder är att bekämpa ohävdsvegetation såsom bladvass genom att slåttra innan 

frösättningen och helst flera gånger under sommaren. Den avslagna vegetationen bör tas 

bort direkt efter slåttern. Slåttern kan även fungera som en fortlöpande åtgärd och bör 

utföras under traditionell slåttertid som är i slutet av juli eller augusti. Slåtter anses ha en 

positiv effekt på floran genom att möjligtvis kvävebelastningen avlägsnas mer effektivare 

än vid bete (Götmark et al 1998). Däremot beskriver Tyler (1981) att slåtter varje år kan 

missgynna de egentliga kalkkärrarterna och bör inte tillämpas oftare än vartannat till vart 

tredje år. Om det finns en ökad förekomst av kväve finns möjligheten att artantalet 

minskar. Detta beror troligtvis på att vissa arter som är mer anpassade till näringsrika 

marker är starka konkurrenter och riskerar att tränga undan andra arter (Götmark et al 

1998). Lyngsjön är till stor del omgivet av åkrar, främst i öster och norr. Det går inte att 

förhindra gödslingen utanför det blivande naturreservatet som kan orsaka näringsläckage 

men bästa möjligheten är att göra reservatet så pass stort att kontrollen blir tillräcklig.  

Götmark et al (1998) beskriver i regel tre faktorer som är betydande för skapandet av hög 

artrikedom: störningar, näringsförhållanden och historiska faktorer. De anger att artantalet 

förutsägs vara som högst vid en intermediär störning av ekosystemet och att en för stark 

eller svag störning minskar artrikedomen. En regelbunden störning av slåtter och bete kan 

anses som en intermediär störningstyp men en förutsättning är att betestrycket och 

trampet inte är för hårt. Dessutom finns komplexa effekter av olika typer av skötsel som 

är beroende på vilka växter som ska gynnas, intensitet och våtmarkstyp. Det kan behövas 

årlig röjning av uppskjutande rot- och stubbskott som får hållas under uppsikt. Efter dessa 

åtgärder är uppföljningsarbetet av vikt där det är önskvärt att se en ökad andel av 

lågvuxen vegetation av gräs, örter och starr samt en större artrikedom och fler 

indikatorarter.  

Den enhetliga störningen på Lyngsjöns omgivningar är idag ett sent betespåsläpp. Det är 

konstaterat att en mer intermediär störningstyp är att föredra för artrikedomen i miljön. 

Men hur mycket är lagom? Kan dagens biologiska mångfald bevaras med dagens 

skötselstrategi ur ett långsiktigt perspektiv? Ett sent betessläpp innebär en kortare 

betesperiod men innebär nödvändigtvis inte ett lågt betestryck, förutsatt att det finns 

tillräckligt många djur per ytenhet för Lyngsjö (Wissman et al 2008). Motiveringen för ett 

sent betespåsläpp åtminstone vissa år är att låta växter blomma och säkra föryngringen, 

vilket är av vikt för bland annat orkidéerna på Lyngsjö. Tyler (1981) beskriver dock att 

orkidéers förmåga att överleva hävdade kärr beror mer på kärrtypen, markblötan och 

betesintensitet och att de inte kan klassas som beteståliga eller beteskänsliga. 
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Fröproduktionen och spridningen leder till en ”fröbank” i marken. Dessa frön kan dö 

inom ett eller flera år om de inte får gro men livslängden varierar (Wissman et al 2008). 

Fröna är dessutom beroende av jorddjupet och fuktigheten i marken. Skulle korta perioder 

av mer intensivt bete ske på Lyngsjö finns möjligheten att nya arter kan etableras på 

nedbetade grässvålar eller blottad jord från fröbanken eller annan spridning.  

För att utforma skötseln på Lyngsjös marker betonas ekologisk kunskap och vikten av 

variation i skötseln. Skötseln behöver anpassas efter kärrtyp, växtsamhällen, enskilda 

arter eller artgrupper. Rikkärr och kalkfuktängar skiljer sig något i rekommenderad 

generell skötsel. Vanligtvis rekommenderas rikkärr en mer cyklisk hävd för att skapa en 

variation i tid och rum (Tyler 1981). Dokumenterad experimentella studier om hur 

kalkkärrsarter reagerar efter olika hävdformer saknas i stort sett. Tyler (1981) beskriver 

att erfarenheter från hävdeffekter inte kan tillämpas på olika kärrtyper eller geografiska 

områden, vilket försvårar jämförelser till Lyngsjö och tillåter endast generaliseringar. 

Skulle en bättre kännedom om autekologin finnas för de hotade arterna kan de floristiska 

kraven lättare bemötas (Tyler 1981). Därför kvarstår frågan om vi idag vet tillräckligt för 

att föreslå lämpliga skötselåtgärder och även om kunskap är tillräckligt för att skydda 

dem.   

Kalkfuktäng, liksom andra vegetationstyper, definieras egentligen av sina arter och 

omvärldsförhållanden och hävdformer (Regnéll 1982). Men det är viktigt att känna till 

varför en kalkfuktäng uppträder - som Regnéll (1982) beskriver är det en nyckel till 

framgång för att kunna utforma lämpliga skötselåtgärder. Vegetationens produktion är av 

betydelse för att kunna resonera kring den möjliga igenväxningshastigheten och vilket 

betestryck som bör tillämpas. Regnéll (1982) beskriver dock produktionsbestämningar 

som tidskrävande och de är därför inte vanliga idag. Vidare beskrivs att kännedomen om 

många arters populationsdynamik är liten. Hur vet man hur stor en arts population 

behöver vara för att den sannolikt ska finnas kvar om 50 år utifall inga omvärldsfaktorer 

förändras? Kärren och kalkfuktängarna i Lyngsjöns omgivningar ligger till viss del 

omslutna av åkrar vilket begränsar genutbyten och spridningsmöjligheter.  

Slutsatsen är att skötseln inte kan överföras rakt av mellan olika kärrtyper och områden. 

Det är istället viktigt med lokala undersökningar och experimentell erfarenhet från lokala 

förutsättningar. Uppsatsens undersökning blir därför en del av kännedomen om 

skötselutformningen för Lyngsjöns omgivningar. Hävden på Lyngsjö kan behållas med 

ett sent betespåsläpp, men skötseln bör kompletteras med engångsåtgärder och 

fortlöpande åtgärder som beskrivits i uppsatsen. Mer utförligare verk som berör skötsel 

för rikkärr och kalkfuktängar är: Tyler (1981) och Tyler (1983).  
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Metoddiskussion  

I denna undersökning var tanken att återinventera tre transekter som Länsstyrelsen Skåne 

lagt ut och inventerat år 2006. Detta var problematiskt av flera skäl.  

För det första var stolparna för transekterna borttagna. Detta ökade risken för att min 

återinventering inte lagts på exakt samma plats som vid förra inventeringen. Därför hade 

det varit bra med nya stolpar eller annan metod för att lätt kunna återlokalisera 

transekterna för framtida undersökningar. Stolparna är dock borttagna eftersom de kan 

riskera att skada betesdjuren och inte passar in i miljön. Istället kan mindre metallföremål 

grävas ner i marken och återlokaliseras med hjälp av en metalldetektor. Det var även svårt 

att dra en helt rak linje med mätlinan och placeringen av rockringarna hamnade troligtvis 

annorlunda.  

För det andra gjordes inventeringen som Länsstyrelsen Skåne gjorde år 2006, efter 

Sundbergs (2004) sammanfattade mall för typiska arter i rikkärret. I dokumentationen för 

inventeringen 2006 var endast förekomsten av typiska arter antecknad och därför blev en 

jämförelse från 2006 och nu omöjlig utom för några få arter. Jag var mer intresserad av en 

fullständig inventering med täckningsgrader för att det skulle kunna berätta mer om 

miljön i ett helhetsperspektiv. Därför skulle mina resultat kunna fungera som en slags 

basinventering för framtida arbeten med samma inventeringsmetod. Transekternas 

placering visar möjligtvis inte stora förändringar i vegetationen. Varje transekt ligger 

placerade i så homogen vegetation som möjligt så att de inte överlappar mellan rikkärret 

och fuktängarna. Om transekternas vridits 90 grader, så att de gått vinkelrätt mot 

fuktighetsgradienten hade man med återkommande inventeringar kunnat identifiera 

förändringar i miljögradienten.  

Metodiken kan utvecklas. Om syftet är att analysera homogen vegetation och beskriva 

växtsamhällen kan istället storrutor om exempelvis 10 x 10 meter med flera smårutor 

inom storrutan göra resultatet mer heltäckande. Sundbergs (2004) transektmetod är mer 

en kompromiss som tillåter litet statistiskt material från den homogena vegetationen. Med 

transekter vinkelrätt mot stranden får man en mer kvalitativ beskrivning av gradienten 

men materialet går inte att analysera statistiskt för att beskriva växtsamhällena eller följa 

en förändring. Möjligtvis skulle man kunna placera två linjetransekter som ett kryss med 

en lämplig utgångspunkt i miljön för samma ändamål.  

För att uppfylla syftet med heltäckande resultat som kan visa förändringar bör själva 

dokumentationen skatta arternas täckningsgrad. Även om redan utnämnda indikatorarter 

påvisas på platsen kan inte detta ge ett heltäckande resultat för som faktiskt händer i 

vegetationen. Andra analysmetoder i jämförelse med täckningsgrader kan istället 

användas. Ett exempel är att utföra art/area-analyser på området. Ekstam & Forshed 

(1996) beskriver en tydlig metodik för detta i ”Äldre fodermarker”. Denna typ av analys 

skapar en läsbar kurva som kan beskriva arttätheten i växtsamhället och hur växtsamhället 

svarar på hävden. Detta hade varit intressant i denna uppsats att undersöka närmare. 

Däremot visar inte kurvan om vilka arter som finns och fungerar bäst med en 

kompletterande inventering av art och täckningsgrad. Att utföra en art/area-analys 
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tillsammans med en inventering av täckningsgrader vore i detta fall det bästa möjliga för 

uppsatsens syfte. Dessutom borde kunskap om arternas successionskategorier att 

användas för att få ett hum om vilka förändringar som kan ske kort- och långsiktigt. Det 

finns svårigheter med att avgöra i vilket successionsstadium växtsamhällena befinner sig 

i.  

Arterna som insamlades genom inventeringen har indelats efter Ekstam & Forsheds 

(1992) successionskategorier. Även här kan bedömningen av kategoriseringen diskuteras. 

Ekstam & Forshed (1992) beskriver att indelningen är baserad på var arten har sin 

populationstyngdpunkt och hur den uppträder i sitt utbredningsområde. Eftersom då vissa 

arter kan ha likartade mönster men även större skillnader får det istället generaliseras 

kring successionskategorierna. Dessutom hade alla åtta hävdkategorierna ur Ekstam & 

Forshed (1992) använts kunde möjligtvis resultatet beskrivas noggrannare. Om det finns 

tid i förhållande till precision kan man möjligen få ett resultat som kan visa vad som 

förändras, var det förändras och möjligtvis varför.  

Alla arter som dokumenterats i denna inventering har antecknats genom iakttagelser. 

Detta kan göra att resultatet blir missvisande. Vanligtvis används en färdig metodik för att 

uppskatta täckningsgraden i en inventering. Kunskap och erfarenhet om hur man skattar 

täckningsgrad kan variera vilket gör att resultatet kan bli missvisande av den mänskliga 

faktorn. För att öka noggrannheten i uppföljningsarbeten är det därför fördelaktigt om 

samma person regelbundet utför inventeringen. Därtill är det fördelaktigt att 

inventeringen sker vid samma tidpunkt varje år. I denna undersökning ägde inventeringen 

rum på enbart en del av växtsäsongen vilket ökar risken att inventeringen missat 

överblommande vår- och försommararter, som exempelvis starr- och orkidéarter. Finns 

möjlighet till flera inventeringsdatum som täcker hela växtsäsongen från en tidig vår till 

en sen höst hade detta gett ett mer fullständigt resultat. Dessutom genom att inventeringen 

har utgått från fasta provytor finns risken att intressanta arter som förekommer i 

omgivningen inte hamnar inom rutans omfång och finns därför inte med i resultatet. 

Genom att föra anteckningar om förekommande arter i omgivningen bidrar det till hur väl 

inventeringsrutorna visar växtsamhället.  I inventeringsarbetet fanns även svårigheter med 

att skatta täckningsgraden som hos exempelvis arter med smala och långa blad som gräs 

och halvgräs. Dessutom var marken inte betad vilket medförde risken att arter missats i 

trängseln av ett tätare och högre fältskikt.  
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Bilaga 1 

 
Tabell 2. Arters som påträffats 1-3 kategoriserade efter successionskategorin A enligt Ekstam & 
Forshed (1992). Arter i kategori A minskar tidigt i successionen om bete eller slåtter upphör. 
Arterna ökar visserligen i mängd eller är oförändrade i upp mot två år om betet upphör eller 
minskar. Men därefter minskar arterna i mängd eller har dött ut inom tre till fem år. Tabellen visar 
också arterans hävdkategori (S = Mer slåttergynnad än betesgynnad, B = Mer betesgynnad än 
slåttergynnad, A = Allmänt hävdgynnad, O = Obestämd) och vad de kan indikera om miljön. 
Hämtat från Ekstam & Forshed (1992).  
 

Kärlväxt Vetenskapligt namn Hävdkategori Övriga indikatorvärden 

Darrgräs Briza media A Hävd- och störningsgynnad. 

Hönsarv Gymnadenia conopsea B Svagt indikatorvärde på 

växtplatsens 

basförhållanden/surhetsgrad 

samt kväveförhållanden. 

Kamäxing Cynosurus cristatus B Svagt indikatorvärde på 

växtplatsens 

basförhållanden/surhetsgrad. 

Betestålig.  

Knippfryle Luzula campestris B Betestålig. 

Kärrsälting Triglochin palustris A Svagt indikatorvärde på 

växtplatsens 

basförhållanden/surhetsgrad. 

Loppstarr Carex pulicaris S Föredrar slåtter och efterbete. 

Försvinner snabbt vid 

upphörd hävd. 

Plattsäv Scirpus compressus A Svag indikator på 

surhetsgrad. Trampgynnad. 

Slåtterblomma Parnassia palustris A Hävd- och störningsgynnad 

Tätört Pinguicula vulgaris A Hävd- och störningsgynnad 

Vildlin Linum catharticum A Lågvuxen. Någorlunda 

beteskänslig, kan indikera 

styrkan på betestrycket. 

Konkurrenssvag. 

Vitklöver Trifolium repens B Svagt indikatorvärde på 

växtplatsens 

basförhållanden/surhetsgrad. 

Betestålig. 
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Tabell 3. Arter som påträffats i transekt 1-3 kategoriserade efter successionskategorin B enligt 
Ekstam & Forshed (1992). Arter i kategori B minskar i en mellanfas av successionen om bete 
eller slåtter upphör. Arterna ökar visserligen i mängd eller är oförändrade i upp mot fem år om 
betet upphör eller minskar.  Men därefter minskar arterna i mängd eller har dött ut inom 10 till 15 
år. Tabellen visar också arternas hävdkategori (S = Mer slåttergynnad än betesgynnad, B = Mer 
betesgynnad än slåttergynnad, A = Allmänt hävdgynnad, O = Obestämd) och vad de kan indikera 
om miljön. Hämtat från Ekstam & Forshed (1992). 

 

Kärlväxt Vetenskapligt namn Hävdkategori Övriga indikatorvärden 

Daggkåpa Alchemilla vulgaris B Klarar starkt betestryck 

Gökblomster Lychnis flos-cuculi S Svagt indikatorvärde på 

växtplatsens 

basförhållanden/surhetsgrad 

samt kväveförhållanden. 

Korskovall Melampyrum cristatum S Slåttergynnad. 

Krypven Agrostis stolonifera B Betes- och tramptolerant. 

Kärrspira Pedicularis palustris A Hävdgynnad 

Rödklöver Trifolium pratense S Svagt indikatorvärde på 

växtplatsens 

basförhållanden/surhetsgrad. 

Rödsvingel Festuca rubra A Svagt indikatorvärde på 

växtplatsens 

basförhållanden/surhetsgrad 

samt kväveförhållanden. 

Slankstarr Carex flacca B Klarar starkt betestryck. 

Småvänderot Valeriana dioica A Hävdgynnad. 

Smörblomma Ranunculus acris B Svagt indikatorvärde på 

växtplatsens 

basförhållanden/surhetsgrad. 

Klarar starkt betestryck. 

Spikblad Hydrocotyle vulgaris A Svagt indikatorvärde på 

växtplatsens 

basförhållanden/surhetsgrad. 

Sumpmåra Galium uliginosum A Svagt indikatorvärde på 

växtplatsens 

basförhållanden/surhetsgrad 

samt kväveförhållanden. 

Tuvstarr Carex cespitosa A Gynnas av tramp.  

Äkta förgätmigej Myosotis scorpioides A Någorlunda tålig mot skugga. 

Indikerar måttlig kvävenivå. 

Ängsnyckel Dactylorhiza incarnata A Indikatorart för rikkärr. 

Ängsstarr Carex hostiana A Hävdgynnad 
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Tabell 4. Arter som påträffats i transekt 1-3 kategoriserade efter successionskategorin C enligt 
Ekstam & Forshed (1992). Arter i kategori C minskar sent i successionen om bete eller slåtter 
upphör. Arterna ökar visserligen i mängd eller är oförändrade i upp mot 15 år om betet upphör 
eller minskar. Men därefter minskar arterna i mängd eller har dött ut inom 25 till 35 år. Tabellen 
visar också arternas hävdkategori (S = Mer slåttergynnad än betesgynnad, B = Mer betesgynnad 
än slåttergynnad, A = Allmänt hävdgynnad, O = Obestämd) och vad de kan indikera om miljön. 
Hämtat från Ekstam & Forshed (1992). 

Kärlväxt Vetenskapligt namn Hävdkategori Övriga indikatorvärden 

Blodrot Potentilla erecta A Svagt indikatorvärde på 

växtplatsens 

basförhållanden/surhetsgrad

. 

Brunört Prunella vulgaris B Betestålig. 

Bunkestarr Carex elata B Betestålig.  

Hirsstarr Carex panicea A Hävdgynnad. 

Humleblomster Geum rivale A Hävdgynnad.  

Hundstarr Carex nigra B vagt indikatorvärde på 

växtplatsens 

basförhållanden/surhetsgrad

. 

Kabbleka Caltha palustris A Hävdgynnad. 

Kråkklöver Potentilla palustris A Hävdgynnad 

Kråkvicker Vicia cracca S vagt indikatorvärde på 

växtplatsens 

basförhållanden/surhetsgrad

. 

Kärrknipprot Epipactis palustris A Indikatorart för 

extremrikkärr. 

Kärrtistel Cirsium palustre S Slåttergynnad. 

Plattstarr Carex disticha B Hävdgynnad 

Ryltåg Juncus articulatus B Svagt indikatorvärde på 

växtplatsens 

basförhållanden/surhetsgrad

. Trampgynnad. 

Rödven Agrostis capillaris B Betestålig. 

Tuvtåtel Deschampsia 

cespitosa 

B Svagt indikatorvärde på 

växtplatsens 

basförhållanden/surhetsgrad

. Trampgynnad. 

Ängsbräsma Cardamine pratensis A Svagt indikatorvärde på 

växtplatsens 

basförhållanden/surhetsgrad

. 

Ängsfryle Luzula multiflora S Slåttergynnad. 
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Tabell 5. Arter som påträffats transekt 1-3 kategoriserade efter successionskategorin D enligt 
Ekstam & Forshed (1992). Arter i kategori D ökar eller är oförändrade om bete eller slåtter upphör 
i upp mot 25-35  år. Tabellen visar också arternas hävdkategori (S = Mer slåttergynnad än 
betesgynnad, B = Mer betesgynnad än slåttergynnad, A = Allmänt hävdgynnad, O = Obestämd) 
och vad de kan indikera om miljön. Hämtat från Ekstam & Forshed (1992). 

Kärlväxt Vetenskapligt namn Hävdkategori Övriga indikatorvärden 

Bladvass Phragmites australis A Negativ indikator 

Rörflen Phalaris arundinacea B Gräsmarksart. 
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Bilaga 2 

Tabell 6. Sammanfattad artlista från transekterna 1-3. Första siffran anger antalet rutor där arten 
förekom (1-10 provytor i varje transekt). Andra och upphöjda siffran visar ett medelvärde av 
artens täckningsgrad (%), där artens totala täckningsgrad dividerades med antalet rutor den 
förekom i. Detta benämns som karaktäristisk täckningsgrad. Exempel: Arten bladvass förekom i 3 
av 10 provytor i transekt ett med en karaktäristisk täckningsgrad av 1 %. I transekt två förekom 
arten i 4 av 10 provytor med en karaktäristisk täckningsgrad av 7,0 % o.s.v. Tabellen visar hur 
ofta arten förekom och i vilken genomsnittlig mängd för hela transekten. De blanka rutorna visar 
på ingen förekomst av arten.  

  

Kärlväxt Vetenskapligt namn Transekt 1 Transekt 2 Transekt 3 

Bladvass Phragmites australis 3 
1,0

 4 
7,0

 4 
1,75

 

Blodrot Potentilla erecta 1
1,0

 5 
1,4

 6 
2,3

 

Brunört Prunella vulgaris 2 
1,0

 1
1,0

 2
1,0

 

Bunkestarr Carex elata 4 
3,5

 1 
1,0

 2
1,0

 

Daggkåpa Alchemilla vulgaris 5 
2,2

 2 
2,0

  

Darrgräs Briza media 10 
3,8

 9 
8,0

 9 
6,8

 

Gräsull Eriophorum latifolium 6 
1,5

 6 
1,8

 5 
2,0

 

Gökblomster Lychnis flos-cuculi 1 
1,0

   

Hirsstarr Carex panicea 8 
1,0

 7 
1,2

 3
1,3

 

Humleblomster Geum rivale 3 
1,3

 1 
1,0

  

Hundstarr Carex nigra 6 
2,5

 3 
1,3

 6 
1,6

 

Hönsarv Cerastium fontanum 4 
1,5

 2
1,0

 4
1,2

 

Kabbleka Caltha palustris 7 
3,7

 7
1,5

 10
3,0

 

Kamäxing Cynosurus cristatus  3
1,3

 4 
1,7

 

Knippfryle Luzula campestris  4 
2,5

 4 
1,25

 

Korskovall Melampyrum 

cristatum 
1 

1,0
   

Krypven Agrostis stolonifera 5 
1,2

 4
2,2

 7 
1,5

 

Kråkklöver Potentilla palustris 3
1,0

  1 
1,0

 

Kråkvicker Vicia cracca 4 
1,7

 2
5,0

 2 
2,5
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Kärrfräken  Equisetum palustre 3 
1,3

 6 
4,5

 4 
10

 

Kärrknipprot Epipactis palustris 2 
3,0

 4 
1,0

 3
2,3

 

Kärrspira Pedicularis palustris 1 
1,0

   

Kärrsälting Triglochin palustris 3 
1,3

  5 
1,2

 

Kärrtistel Cirsium palustre 2 
1,0

 4 
1,0

 2 
1,0

 

Loppstarr Carex pulicaris 4 
1,0

 1
1,0

  

Luddunört Epilobium 

parviflorum 
4 

2,2
 2 

2,0
 2 

1,0
 

Näbbstarr Carex flava 6 
1,0

 3 
2,3

  

Plattstarr Carex disticha 7 
1,1

  4 
1,0

 

Plattsäv Scirpus compressus 8 
9,6 5 

8,4
 2 

7,5
 

Ryltåg Juncus articulatus 10 
24 10 

12
 8 

12
 

Rödklöver Trifolium pratense 7 
6,8

 1 
2,0

 3 
8,3

 

Rödsvingel Festuca rubra 10 
25

 7
1,4

 10 
2,7

 

Rödven Agrostis capillaris  10 
6,7

 10
12

 

Rörflen Phalaris arundinacea   8
1,7

 

Slankstarr Carex flacca 4 
1,5

 2 
1,5

 3 
1,0

 

Slåtterblomma Parnassia palustris 1 
1,6

 5 
8,7

  

Småvänderot Valeriana dioica 9 
3,5

 4
4,5

 3 
2,6

 

Smörblomma Ranunculus acris  4 
2,5

 4 
2,5

 

Snärjmåra Galium aparine 5 
1,6

 4 
1,2

  

Spikblad Hydrocotyle vulgaris 7 
6,1

 7 
1,0

  

Sumpmåra Galium uliginosum 8 
2,7 4 

4,2
 2 

1,0
 

Tagelsäv Eleocharis 

quinqueflora 
2 

1,5
 2 

1,0
  

Tuvstarr Carex cespitosa 2 
2,0

 4
1,2

 3
1,3

 

Tuvtåtel Deschampsia 

cespitosa 
7 

10,0
 10

 25
 10

31
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Tätört Pinguicula vulgaris  1
3,0

 8 
3,62

 

Vildlin Linum catharticum 3 
1,6

  2 
6,0

 

Vitklöver Trifolium repens 4 
1,5

 1 
1,0

  

Äkta förgätmigej Myosotis scorpioides 1 
1,0

   

Ängsbräsma Cardamine pratensis 1 
1,0

   

Ängsfryle Luzula multiflora  4 
1,25

 3 
1,3

 

Ängsnyckel Dactylorhiza 

incarnata 
1 

1,0
   

Ängsstarr Carex hostiana 7 
1,8

   

 

 

 

 

 

 


