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Inledning  
 
Landskapet är komplext och dynamiskt – en värld av pågående flöden och processer 
(Salzmann, 2001). Dess utseende bestämts i första hand av de naturgivna förutsättningar som 
berggrund, jordart, topografi, klimat och vegetation, men har i vår tid påverkats avsevärt av 
människan och samhället (Ihse, 2005). Människan är beroende av att utnyttja stora arealer för 
livsmedelproduktion, boende och kommunikationer vilket gör att vi behöver utveckla och 
använda vår kunskap om hur och var växter och djur klarar sig i detta föränderliga landskap 
(Eriksson, 2007). 
	  
Många av dagens hotade arter härrör från ett landskap som har utvecklats sedan människan 
började med jordbruk och boskapsskötsel. Under århundraden förhärskade en småskalig 
omväxlande mosaik av landskapselement och en stor variation av olika spridningsprocesser, 
eftersom alla landskapselement på ett eller annat sätt stod i förbindelse med varandra. 	  
Idag är hävdade naturliga gräsmarker betydligt mindre och mer isolerade från varandra än de 
varit tidigare. Hävdberoende kärlväxter hittas i de kvarvarande fragmenten, men även i 
ohävdade landskapselement som till exempel skogar och småbiotoper. I senare fallet handlar 
det vanligtvis om kvarstående populationer vilka tidigare varit gräsmarker för bete eller 
slåtter. Vid sidan om de förhärskande miljöförutsättningarna är det alltså både den nutida och 
den historiska markanvändningen som påverkar dagens utbredningsmönster av kärlväxter.  
 
Syftet 
 
Syftet med studien var att studera landskapsförändringar och dess påverkan på dagens 
artrikedom av kärlväxter i ett skånskt jordbrukslandskap. 
 
Frågeställningar 
 

1) Hur har de naturliga gräsmarkernas areal förändrats under tidsperioderna 1783/89, 
1926-34 och 2014?  

2) Kan andra typer av gräsmarkshabitat som väg- och dikesren, skogsbryn och kultiverad 
gräsmark ha samma artinnehåll och artrikedom av kärlväxter som naturbetesmark? 

3) Finns det ett samband mellan dagens artrikedom av kärlväxter i naturliga gräsmarker 
och den historiska markanvändningen? 
 

Bakgrund 
 
Naturliga gräsmarker, i synnerhet naturbetesmarker – en definition    
Gräsmarker, det vill säga ängs- och betesmarker, har skapats från lövskogar som har öppnats 
upp eller glesats ut på olika sätt. Dessa marker befinner sig i en successionsfas från öppen 
mark till skog, men förblir öppna genom mänsklig verksamhet, det vill säga hävdade i form 
av slåtter respektive bete (Ihse, 2005). Begreppet ”naturliga” gräsmarker syftar på ängs- och 
betesmarker som i modern tid inte har utsatts för produktionshöjande åtgärder som till 
exempel gödsling eller sprutning med kemiska bekämpningsmedel (Berg & Olsson, 2008). 
Fastän den ”moderna tiden” i Sverige har sin början på 1800-talet, parallellt med de stora 
skiftesreformerna, benämns ofta även betesmarker som periodvis och ställvis har gödslats tills 
relativt nyligen som naturbetesmarker (Eriksson, 2007) så länge den hävdberoende floran inte 
slagits ut.  
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Landskapets historia – landskapets förändring 
 
Variation, dynamik och hög konnektivitet före – fragmentering och homogenitet efter 
den agrara revolutionen     
 
För ca 12 000 år sedan, när inlandsisen började dra sig tillbaka, inleddes arternas migration till 
södra Skandinavien. Förändringarna i artsammansättning och utbredning pågår fortlöpande 
orsakade av olika, ofta komplext verkande faktorer (Eriksson, 2007). Hit hör t.ex. 
förändringar i klimatet eller odlingssystemen. 
 
Man kan utgå ifrån att växter och djur som gynnas av hävd redan innan jordbrukets framväxt 
fanns i andra naturligt ljusa och öppna miljöer som t.ex. fjällhedar eller berghällar (Eriksson, 
2007).  
	  
Ängs- och betesmarker som landskapselement härrör från tiden då människan började med 
jordbruk och boskapsskötsel. Från 1600-talet fram till mitten av 1800-talet förhärskade en 
markindelning av inägor - bestående av gårdsplan, åkrar och ängar - och utmark. På utmarken 
fanns stora sammanhängande betesmarker, främst skogsbete, där boskapen kunde röra sig fritt 
under sommaren (Berg & Olsson, 2008). Dåtidens skog var således en mosaik av öppna 
gläntor och mer slutna partier. Det fanns perioder med röjning och hårt bete som dynamiskt 
alternerade med perioder som var primärt karakteriserade av igenväxning (Emanuelsson, 
2009).  
 
I samband med den växande befolkningen och skiftesreformerna på 1800-talet expanderade 
jordbrukslandskapet för tredje gången efter vikinga- och medeltiden. Företeelser som dikning, 
översilningssystem och gödsling skapade förutsättningar för odling även på fuktigare, torrare 
och magrare marker. Gammal ängsmark på inägorna och betesmark på utmarkerna odlades 
upp. På näringsfattiga marker bredde torpkulturen ut sig i södra Sverige (Hjorth, 2003). 
Samtidigt infördes nya växtföljder med rotfrukter och kvävefixerande ärtväxter 
(Emanuelsson, 2009). Stora arealer av ängs- och naturbetesmark blev överflödiga, eftersom 
tamdjurens foder odlades i stor omfattning på åkermark, så kallad vallodling.  

Främst användningen av handelsgödsel samt importen av fodermedel efter andra världskriget, 
gjorde att växtodlingen blev ännu mer intensiv och dessutom oberoende av boskapsskötsel 
(Emanuelsson, 2009). Övergången till kreaturslös drift å ena sidan och koncentrationen av 
djurhållningen å den andra i kombination med allt mer högmjölkande kor ledde till att antalet 
betesdjur minskade drastiskt (Hjorth, 2003). Gräsmarkerna har fragmenterats och kvalitén på 
de kvarvarande skärvorna reducerats, främst genom igenväxning, plantering av skog, 
konstgödning, tillfodring och uppodling (Ihse & Oostra, 2009). Fragmentering innebär att 
miljöernas totala areal minskar och de återstående delarna blir isolerade från varandra, vilket 
medför en försämrad konnektivitet och spridning (Hjorth, 2003).  
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Artrikedom i naturbetesmarker 
 
Artrikedomen i naturbetesmarker beror på att kontinuerliga störningar, som bete och djurens 
tramp, hindrar enstaka, snabb växande och konkurrenskraftiga arter att ta över. Många 
växtarter i naturbetesmarker har dålig konkurrensförmåga, men är anpassade för att klara 
näringsfattiga miljöer. Ju lägre näringstillgången är desto svårare blir det för konkurrensstarka 
arter att tillväxa och därmed slå ut svagväxande arter (Eriksson, 2007). 
  
Inom landskapsekologin skiljer man på lokala, regionala och globala mönster. Den lokala 
artrikedomen i en naturbetesmark beror främst på lokala förutsättningar som till exempel 
klimat, omfattning, betestryck, näringsförhållanden och hävdhistorik (Eriksson, 2007), men 
styrs samtidigt av de regionala och globala förutsättningarna. Som regionala mönster 
betecknas större områden som innehåller flera olika livsmiljöer som naturbetesmarker, åkrar, 
skogar, våtmarker, vägar och byggnader. Spridning mellan olika miljöer är den viktigaste 
regionala processen och påverkas av markförhållanden och markanvändning inom regionen, 
men också hur pass isolerade miljöerna är i förhållande till varandra. Globala mönster 
omfattar arternas hela utbredningsområde (Eriksson, 2007).  
 
För att upprätthålla livskraftiga populationer på både lokal, regional och global nivå krävs en 
bedömning av gräsarternas möjligheter att sprida sig mellan de kvarvarande fragmenten av 
betesmarker. Cousins och Eriksson (2001) genomförde en studie av kärlväxtflorans 
utbredning i ett sex km2 stort område i Södermanland. Inventeringen gjordes på samtliga 
växtplatser förutom sjöar, myrar och trädgårdar. Störst antal specialister, det vill säga arter 
som inte förekommer i andra habitat, hittades i öppna, torra till friska naturbetesmarker, men 
samtidigt hittades många av naturbetesmarkernas växter även i andra habitat. Omkring 60 % 
av dem förekom i vägkanter och på åkerholmar; omkring 50 % i skogsbryn (Cousins & 
Eriksson, 2001), varav ett antal av de funna arterna troligen är restpopulationer som långsam 
minskar eller försvinner (Eriksson, 2007). 
 
I fråga om artrikedomen visade Cousins (2002) studie att den största artrikedomen var knuten 
till torr till frisk naturbetesmark, vägrenar och åkerholmar. En orsak till den relativa 
artrikedomen i vägrenarnas flora och fauna är att de vanligtvis regelbundet slås och på så sätt 
utgör öppna och ljusa platser för hävdberoende arter (Hjorth, 2003). Även skogsbryn, 
naturbetesmark med inslag av fler än 50 % träd och buskar, dikeskant och kultiverad 
gräsmark uppvisade ett högt antal arter per kvadratmeter (Cousins, 2002). Det kan 
konstateras, att en stor del av betesmarkernas artrikedom är knuten till kärnområden så som 
torra moränbackar med en lång hävdkontinuitet då tillgången till vatten och näring är 
begränsad (Berg & Olsson, 2008). Ett måttligt antal buskar och träd ger bland annat skugga 
och vindskydd till växter och djur vilket ökar den småskaliga variationen i naturbetesmarker 
och därmed det totala antalet arter (Berg & Olsson, 2008). 
 
Artrikedom och den historiska markanvändningens betydelse 
 
Enligt metapopulationsdynamiken styrs arternas förekomst i ett landskap av kolonisationer å 
ena sidan och lokala utdöenden å andra sidan. Det jordbrukssystem som rådde fram till mitten 
av 1800-talet infördes minst 1000 år tidigare i södra Sverige. Under denna mycket långa 
period då betesmarkerna ökade i areal stimulerades arternas kolonisation samtidigt som risken 
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för lokala utdöenden minskade (Eriksson, 2007). Hävdberoende gräsarter har alltså hunnit 
anpassa sina livsstrategier och utveckla mycket effektiva sätt i fröspridningen. Artpoolarna 
som utgörs av den totala mängden arter som är tillgänglig för en viss miljötyp, kunde fyllas på 
ordentligt. Dessa faktorer är orsaken till att betesmarker med en lång hävdkontinuitet har 
större artrikedom än betesmarker med en kortare hävdhistoria (Berg & Olsson, 2008), vilket 
bekräftas av flera undersökningar. Cousins (2002) studerade markanvändningen under 
1700/1800-talen, 1945 och 1998 och kommer fram till att allra störst artrikedom förekommer 
i naturbetesmarker som har hävdats under alla de tre tidsperioderna. Gustavsson (2007) kom 
till samma resultat vid en undersökning i Västergötland som baserades på kartmaterial över 
fyra tidsperioder, nämligen 1700-talet, 1800-talet, 1960-talet och 2005. Båda undersökningar 
visar att främst de äldre tidsperioderna, speciell markanvändningen under 1700-talet, har 
påverkat dagens utbredning av kärlväxter.  
 
Slutsatser för bevarandearbetet – ekologiska nätverk kontra fragmentering 
 
Naturbetesmarkernas växter karakteriseras av två egenskaper som är avgörande för 
bevarandearbetet, nämligen arternas förmåga att dröja kvar i form av restpopulationer och 
arternas problem med spridning i fragmenterade landskap (Eriksson, 2007). Slutsatsen blir då 
ett holistiskt tänkande, det vill säga en kombination av både objekt- och landskapsperspektiv. 
Istället för att bara försöka restaurera små, isolerade kärnområden måste man se på hela 
landskapet främst på förekomster av både restpopulationer och tänkbara spridningsvägar 
(Eriksson, 2007). 
 
Undersökningsområdet  
Undersökningsområdet är beläget i nordöstra Skåne (Figur 1) i Östra Göinge kommun söder 
om Wanås gods och Almaån (Figur 2) och är ca 143 ha stort. 
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Figur 1: Skåne med undersökningsområdet Västerslöv markerat. 

 

Figur 2: Undersökningsområdet söder om Wanås och väster om gården Västerslöv. 
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Markanvändning och geologi 
 
Landskapet tillhör det sydsvenska moränområdet och är en del av den tempererade 
klimatzonen samt den nemorala vegetationszonen. Terrängen är lätt kuperad och belägen 
under högsta kustlinjen som inom kartområdet ligger ca 55 meter över havet (Sveriges 
geologiska undersökning, 1999). Berggrunden utgörs av sur intrusivbergart som granit och 
monozonit (Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, 2013). På höjderna ligger sandig 
morän med stenar och block av varierande storlek medan finsediment som silt, glacial lera 
och svämsediment har samlats i lågområdena (Figur 3; Sveriges geologiska undersökning, 
1999). 
 
 

 

Figur 3: Jordarter i undersökningsområdet. 

 

Landskapet är i ordets rätta bemärkelse en mellanbygd, beläget vid gränsen mellan två större 
områden som tydligt skiljs från varandra genom både naturliga förutsättningar och 
markanvändning (Figur 4). Området består av ett slättlandskap med medelstora åkrar i öster 
som successivt övergår i en mer kuperad terräng där landskapet domineras av större 
sammanhängande skogsområden (Figur 4, vänster). Jordarterna i den östra delen utgörs 
huvudsakligen av fina jordarter och den västra delen domineras av moränjordar (Figur 4, 
höger). Övergången sker inte abrupt utan successivt vilket resulterar i ett jämförelsevis 
variationsrikt och småskaligt mellanbygdområde.  
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Figur 4: Markanvändning, topografi och jordarter i Västerslöv med omgivning. 

 

 

Det aktuella området kan delas in i tre delområden som är någorlunda homogena (Figur 5). 
Grunden för denna indelning utgörs av såväl naturgivna förhållanden samt existerande 
markanvändning. 
Delområde 1 består av tre partier moränområden som domineras av betesmark. Terrängen 
utgörs av torra till friska marker som på höjderna ofta är steniga och blockrika samt fuktiga 
till våta betesmarker i lågt liggande partier och längs vattendrag. De större gräsmarkerna i 
direkt anslutning till boningshusen nyttjas för bete till hästar. Övrig betesmark betas av 
nötkreatur och får. 
Delområde 2 utgörs av de lägre partierna som domineras av silt och glacial lera samt 
mestadels består av medelstora åkrar respektive åkermark som har tagits ur produktion. 
Delområde 3 är ett moränlandskap i områdets sydvästra hörn som är en del av ett större 
sammanhängande skogsområde med stort inslag av gran. På sina ställen går berg i dagen. 
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Figur 5: Undersökningsområdet uppdelat i tre delområden. 

Norr om undersökningsområdet flyter Almaån (Figur 6). Vattendraget har kanaliserats och 
stora delar av områdets lägre partier har dikats ut. Det finns även en anlagd liten 
vattensamling på en av betesmarkerna där vatten tillförs via regn och dräneringsrör. Längs 
med vägen finns några små ensamgårdar – sommarstugor och boningshus som mestadels är 
träbyggnader målade i falurött (Figur 6). 

 

Figur 6: Dagens markanvändning och topografi i undersökningsområdet. 
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Kultur-, rekreations- och skönhetsvärden  
 

En flintyxa från stenåldern som hittades i landskapet antyder att området är ett mycket 
gammalt odlingslandskap som troligen var befolkat redan från stenåldern. Det finns dessutom 
många lämningar t.ex. i form av fossila åkrar från brons- och järnåldern, en medeltidskvarn 
med namnet Öfremölla samt ett antal odlingsrösen, torpgrunder och stengärden från 1700-
talet (Riksantikvarieämbetes fornsök, FMIS, 2014).  

Under 1800-talet uppfördes gården Västerslöv som en så kallad plattgård, vilket innebär att 
flera av områdets mindre gårdar som tillhörde Wanås gods hade sammanlagts till en större 
enhet (Edenheim, Wachtmeister & Johansson, 2004). Karaktären av gårdsmiljön ligger 
fortfarande över landskapet. Ett antal grova ekar står längs med vägen mot väster och i 
betesmarkerna (Figur 7).  

 

Figur 7: Undersökningsområdet mot gården Västerslöv. 

 

Nuförtiden tillhör det beskrivna landskapet gården Västerslöv som drivs av Axel Vollrath 
Wachtmeister via bolaget Wästerslöv AB. Verksamheten är inriktat på konventionellt 
jordbruk med uppfödning av kalvar (Figur 8), odling av främst spannmål, men även raps, 
potatis och foder till korna.  
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Figur 8: Kor i en av områdets betesmarker. 

Västerslöv och omgivningen bjuder på en mångfald av möjligheter till rekreation så som jakt, 
motion samt mängder av skönhetsupplevelser (Figur 9). 

 

 

Figur 9: Bilder från undersökningsområdets betesmarker. 
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Habitaten som inventerades 
 
Naturbetesmark 

Torr till frisk öppen naturbetesmark och naturbetesmark med spridda buskar och träd 
inventerades (Figur 10). Dessa marker erbjuder en mångfald av olika miljöer, när det gäller 
topografi, slutenhet, vindpåverkan, fuktighet etc. En del har varit åker under en period, vilket 
innebär att dessa områden fick ta emot extra näringsämnen i form av gödsel. I nutid har 
näringsämnen tillförts indirekt från åkerbruk och via luftnedfall; direkt i form av djurens 
spillning och under vissa perioder tillfodring. 

 
 

 

Figur 10: En moränbacke i området med växter som vildapel (Malus sylvestris), nattviol (Platanthera 

bifolia) och gökärt (Lathyrus linifolius). 

 

Vägren 
Vägrenarna i undersökningsområdet är övergångszoner, så kallade ekotoner, mellan asfalterad 
väg respektive grusväg och varierande livsmiljöer så som naturliga gräsmarker, åkerfält och 
åkerholme. 
 
Den dåtida gränsen mellan ut- och inägomark som illustreras i laga skiftes karta från 1783 
(Figur 11) löper längs den gamla fägatan (Figur 12) som ledde betesdjuren från de stora 
sammanhängande betesmarkerna förbi inägomarkerna till byn mot nordost. Dagens 
asfalterade väg tar nästan precis samma förlopp från områdets mest sydliga hörn fram till 
korsningen i den norra delen. På så vis delar dagens väg i nordsydlig riktning det aktuella 
området in efter sitt ursprung – utmarksbeten, väster om vägen, och inägomark, öster om 
vägen.  
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Figur 11: Fägatan som löper längs gränsen mellan inägo- och utmark i ett utsnitt av laga skifteskartan 

från1783 samt dagens vägsträckning. 

 

 

 

Figur 12: Rester av den gamla fägatan i områdets norra del som övergår i dagens asfalterade väg mot 

söder. 

Vägen med riktning öst-väst har till stora delar tillkommit under senare tid. Mot väster går 
den över i grusväg med ett antal grova ekar i kanten, mot ost i en ensidig nyanlagd lindallé 
som leder mot gården Västerslöv (Figur 7). 
 

Idag slåttrar trafikverket vägrenarna med kedjeröjare de närmsta 1,2 m från vägkanten i två 
omgångar, i början av juni och i början av september (Trafikverket, personlig kommunikation, 
24 juni 2014). Det slagna materialet får ligga kvar. 
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Dikesren  
Diken som inventerades löper längs med vägen i söder och är övergångszon mellan dike och 
vägren. Objektet kan delas i två avsnitt, då den norra delen är betydligt mer beskuggad än den 
södra.  
 
Skogsbryn 
Denna övergångszon mellan skog och öppen mark, närmare bestämt åkerfält, vänder mot 
nordost och erbjuder följaktligen skydd för sydvästliga vindar som är dominerande i området, 
men samtidigt till begränsad värme och ljusinstrålning. Den norra delen är en periodvis 
mycket fuktig miljö där åkerfältet ligger tätt intill skogsbrynet. Mot söder blir miljön lite 
torrare och det finns en bred åkerren mellan åker och skogsbryn. Den sydligaste delen närmast 
vägen har nyligen glesats ut. 
 
Kultiverad gräsmark 
Undersökningsobjekten ovan tar indirekt emot näring från omgivningen så som från åkerbruk 
och via luftnedfall. Den kultiverade gräsmarken har en hög näringsnivå främst genom direkt 
tillförsel av näringsämnen i form av gödsel. Det handlar om f.d. odlingsmark som har tagits ur 
produktion och nuförtiden vallodlas. 
 
 
Metod och material 
 
Valet av undersökningsområdet baserades på ett antal faktorer: området skulle innehålla ett 
antal gräsmarkshabitat av olika karaktär, främst någorlunda sammanhängande 
naturbetesmarker och vara karterat under olika tidsperioder från minst slutet av 1700-talet.  
 
De naturliga gräsmarkernas förändring i areal 
För att få reda på hur gräsmarkerna i undersökningsområdet har förändrats i areal från 1783 
till idag genomfördes kartstudier i ArcGIS/ArcMap 10 kompletterad med fältstudier i 
undersökningsområdet. I första steget rektifierades historiskt kartmaterial från lantmäteriet, 
närmare bestämt kartorna från laga delning (1783) och storskifte (1798) i Västerslöv samt 
häradskartorna (1926 till 1934) från Vanås, Knislinge, Vinslöv och Hanaskog. Dagens 
fastighetskarta användes som rektifieringsunderlag. I andra steget digitaliserades samtliga ytor 
så som naturlig gräsmark, kultiverad gräsmark, åkermark, skog och bebyggelsen för 
respektive tidsperiod. Perioden 1926-34 kompletterades med 1940-talets flygbild, främst för 
att få fram en mer precis avgränsning i områden som höll på att växa igen. I alla kartmodeller 
framgår sträckningen av den nutida vägen för att underlätta orienteringen. 
Gräsmarkernas areal beräknades med hjälp av det geografiska informationssystemet. 
 
Artinnehåll och artrikedom av kärlväxterna i naturbetesmark och andra 
gräsmarkshabitat 
För att kunna jämföra artrikedom av kärlväxter i naturbetesmark med andra typer av 
gräsmarkhabitat genomfördes en växtinventering som ägde rum från den 1 till 16 juli 2014. 
Sex habitat – torr till frisk naturbetesmark, naturbetesmark med spridda buskar och träd, 
vägren, dikesren, skogsbryn och kultiverad gräsmark - valdes ut och digitaliserades i GIS 
(Figur 13). Valet baserades på tillgänglighet i det aktuella området och tidsaspekten. 
Habitaten torr till frisk naturbetesmark och naturbetesmark med spridda buskar och träd slogs 
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i analysen samman till naturbetesmark. Dessa habitat utgörs av områden som var betesmark 
1926-34 och 2014. För att få fram koordinater för inventeringsrutorna skapades minst 10 
slumpmässigt utvalda punkter (random points) inom varje habitat med hjälp av GIS. Dessa 
punkter illustreras på kartan i figur 13 och anges med koordinater i rikets nät i Bilaga 1. 
 
 
 

 

Figur 13: Provrutorna i de olika inventerade habitaten. 

 
 
Under växtinventeringen användes en kvadratisk rutram med en sidolängd av 1m, kompass 
och GPS. På de linjära element, det vill säga, väg- och dikesren placerades provrutorna 
parallellt med asfalt-, grus- respektive dikeskant; i de övriga habitaten - naturbetesmark, 
skogsbryn och kultiverad gräsmark - lades provrutorna i nord-sydlig riktning med sydspetsen 
mot provpunkten. Provrutorna inventerades på samtliga kärlväxtarter som gick att finna. 
Likheten mellan naturbetesmark och de andra habitaten i fråga om artsammansättning 
beräknades med Jaccards index: 
 

 
I formeln är A lika med antalet arter i habitat A, vilket i detta sammanhang motsvarar antalet 
arter i naturbetesmark, och B lika med antalet arter i habitat B, arter i ett av de övriga 
gräsmarkhabitaten som ska jämföras. J(A, B) är alltså lika med kvoten mellan antalet arter 
som är gemensamma i A och B och det totala antalet arter i A och B. Likheten ligger mellan 0 
och 1, då 1 anger att alla arter (100 %) är samma i de jämförda habitaten.  
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Medelvärde och standardavvikelse (SD) beräknades för de olika habitaten och	  för att testa om 
det fanns någon skillnad i artantal mellan provrutorna i de olika habitaten, genomfördes 
variansanalys eller ANOVA (Analysis of Variance).  

 
 
Dagens artrikedom av kärlväxter i naturliga gräsmarker i relation till den historiska 
och nutida markanvändningen 
 
För att reda ut eventuella sammanhang mellan dagens artrikedom av kärlväxter och den 
historiska markanvändningen i fråga om hävd, studerades markanvändningen inom samtliga 
provrutor under de karterade tidsperioderna, närmare bestämt 1783/98, 1926-34 och 2014, i 
GIS.  
I tabell 2 står ettan (1) för hävd och nollan (0) för ingen hävd under respektive tidsperiod. 
Utifrån denna klassificering sammanställdes provrutorna i följande kategorier:  
 

(A) mark som hävdades 1783/89, 1926-34 och 2014 
(B) mark som hävdades 1783/89 och 1926-34, men inte 2014  
(C) mark som hävdades 1783/89 och 2014, men inte 1926-34 
(D) mark som hävdades 1783/89, men inte under åren 1926-34 och 2014 
(E) mark som inte hävdades 1783/89, men någon period under åren 1926-34 och/eller 

2014 
 

Medelvärde och standardavvikelse beräknades för kategorierna (A), (B), (D) och (E); (C) 
utelämnades, eftersom ingen av provrutorna hamnade i denna kategori. 

 
 
Resultat 
De naturliga gräsmarkernas förändring i areal 
Kartan från laga delningen i Västerslöv (1783) presenterar den nordöstliga delen av den dåtida 
utmarken och storskifteskartan (1798) den nordvästliga delen av den dåtida inägomarken.  
Naturlig gräsmark var med 67 % (96 ha) av områdets totala areal (143 ha) det absolut 
dominerade markslaget (Figur 14). De små lyckorna i utmarken som i modellen markeras som 
åkermark var inhägnade marker som troligen även var ängsmark under vissa perioder. De 
befann sig på såväl sediment- som moränjordar. Några gårdar låg utsprida i landskapet medan 
bykärnan befann sig på en utsträckt väldränerad moränbacke i nordost nära vattendraget. 
Odlingarna var lokaliserade i anslutning till bebyggelsen på moränjordar, men även till 
områden med glacial lera och silt. Gräsmarkerna var belägna på sluttningarna, i de lågt 
liggande partierna, längs Almaån och på högre belägna stenrika moränmarker. Skogsmark i 
modern mening fanns inte i området. 
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Figur 14: Gräsmarkernas förändring i undersökningsområdet under tidsperioderna 1783/1798, 1926-
34 och 2014. De naturliga gräsmarkernas omfattning har nästan halverats från slutet av 1700-talet till 
idag. 
 
 
Under perioden 1926-34 var bara 30 % (43 ha) av områdets totala areal naturlig gräsmark, det 
vill säga de naturliga gräsmarkerna hade påtagligt minskat (Figur 14). Almaån hade rätats ut 
och stora delar av området hade dränerats för uppodling. Till följd av dräneringsföretag och 
ökade gödselgivor hade åkerarealen kraftigt utökats. Gammal ängsmark på inägomark och 
stora delar av betesmarken på utmarken hade odlats upp. Den gamla bykärnan från 1700-
talets slut fanns inte längre, istället fanns nya spridda ensamgårdar, så som några mindre torp 
på näringsfattig moränjord i områdets sydvästra hörn.  
 
Dagens areal av naturliga gräsmarker utgörs av ungefär 39 % (56 ha), varav 36 % (51 ha) är 
betesmark. Stora delar av den gamla utmarken på moränjordar har övergått till skogsmark 
genom plantering eller igenväxning. Förre detta betes- och ängsmark på glacial lera nyttjas för 
odling. Gammal inägomark på moränjordar som tidigare varit åker har omvandlats till 
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betesmark. Aktuell åker- liksom betesmark har hunnit växa till större och mer 
sammanhängande enheter.  
 

Sammanfattningsvis kan konstateras att områdets areal av naturlig gräsmark var mest 
omfattande kring 1783/98 och minst 1926-34. Idag finns ca hälften kvar av den areal naturlig 
gräsmark som fanns i undersökningsområdet kring 1783/98. Det finns med andra ord 
jämförelsevis stor och sammanhängande areal av naturlig gräsmark i området. Dagens 
naturbetesmark har dock haft en skiftande användning genom historien då stora delar har varit 
uppodlade under vissa perioder. Andelen betesmark som har hävdats från 1926 till 2014 utgör 
21 % (29 ha) av betesmarkernas totala areal medan andelen som har hävdats från 1700-talets 
slut till 2014 inte är mer än 11 % (16 ha) (Figur 15). 

 

 

Figur 15: Områden som hävdas genom bete idag (2014) samt områden inom dagens betesmark som 
har hävdats från 1926 till idag och sådana som har hävdats från 1700-talets slut till idag.  
	  

	  

Artinnehåll och artrikedom av kärlväxterna i naturbetesmark och andra 
gräsmarkshabitat 
 
Artlistorna och de kärlväxtarterna som var gemensamma för naturbetesmark och respektive 
habitat redovisas i Bilaga 2. 
 
Störst andel gemensamma arter med naturbetesmarken hade väg- och dikesren (35 % 
respektive 32 %) medan kultiverad gräsmark endast hade 19 % gemensamma arter (Tabell 1). 
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Tabell 1: Väg- och dikesren uppvisade störst andel arter som var gemensamma med 
naturbetesmarkernas; minst var andelen i kultiverad gräsmark.  

 
Vägren Dikesren Skogsbryn Kultiverad gräsmark 

Naturbetesmark       35 %          32 %        24 %                        19 % 
 

Några arter som är typiska naturbetesmarksarter var blodrot (Potentiella erecta), gökärt 
(Lathyrus linifolius), jordklöver (Trifolium campestre), gulmåra (Galium verum), ärenpris 
(Veronica officinalis), rödven (Agrostis capillaris) och vårbrodd (Anthoxanthum odoratum). 
De förekom till allra största delen på moränkullarna och i betesmarken som är belägen i 
områdets nordvästliga del. I naturbetesmarkerna förekom även, om än i mindre utsträckning, 
en del kvävegynnade växter som brännässla (Urtica dioica), blekbalsamin (Impatiens 
parviflora), hundkäx (Anthriscus sylvestris), kirskål (Aegopodium podagraria) och knylhavre 
(Arrhenatherum elatius). De sist nämnda var däremot absolut dominerande i dikesren och 
kultiverad gräsmark. Vägren och skogsbryn hyste ett större antal av naturbetesmarkernas fina 
växter bland annat gökärt, gulmåra, ärenpris och rödven. 
 
Det finns en signifikant skillnad mellan antalet arter i kultiverad gräsmark och de övriga 
habitaten (Figur 16; ANOVA; F = 11,4, p < 0,001). Vägren, dikesren och skogsbryn kan hysa 
minst lika många arter per kvadratmeter som naturbetesmarker medan kultiverad gräsmark 
hyser färre. 
 

 

Figur 16: Genomsnittligt antal arter (±SD) per kvadratmeter i de undersökta habitaten. Vägren, 
dikesren och skogsbryn har minst samma artantal som naturbetesmark medan kultiverad gräsmark 
har lägre. 
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Dagens artrikedom av kärlväxter i naturliga gräsmarker i relation till den historiska 
och nutida markanvändningen 
 
Marker med kontinuerlig hävd från 1700-talets slut har högre artantal än de med bruten hävd 
(Tabell 2; ANOVA; F = 4,5, p < 0,01).   
  
 
Tabell 2: Kategorierna, dess genomsnittliga artrikedom (±SD) och antal inventeringsrutor. 1 = hävd, 0 
= ingen hävd 

 
    1783/89        1926-34 2014 

 Artantal per 
kvadratmeter 

Antal 
provrutor 

A 1 1    1 
 

   17 ±2,6      20 

B 1 1    0 
 

   15 ±2,0      10 

D 1 0    0 
 

   15±1,8      10 

E 0            0/1 0/1 
 

   15±1,4        9 

    

 

 
     49 

 

 
Diskussion 
 
Landskapets förändringar och dess påverkan av kärlväxternas utbredning 
 
Landskapets förändringar i undersökningsområdet fram till den första agrara revolutionen 
liknade dem som var typiska för de flesta mellanbygdområden i Sverige. Studierna av 
Cousins (2002) och Gustavsson (2007) är två av många exempel för svenska landskap där 
små åkrar låg utspridda i stora sammanhängande betesmarksområden före 
jordbruksreformerna och små få betesmarker utspridda i dagens stora sammanhängande åker- 
respektive skogsområden. Även i mitt undersökningsområde övergick stora delar av gammal 
ängsmark på inägomark liksom betesmark på utmark till åkermark för sädes- och vallodling i 
samband med den första agrara revolutionen. Efter andra världskriget minskade 
naturbetesmarkerna på gammal utmark liksom i Cousins’ (2002) och Gustavssons (2007) 
studieområden och de flesta andra delar i landet på grund av bland annat igenväxning, 
plantering av skog och kultivering. Nästan all betesmark på den gamla utmarken i det aktuella 
området har övergått till antingen åker- eller skogsmark. Dessa områden var de mest 
värdefulla för den biologiska mångfalden, eftersom de fanns under århundraden och 
artpoolerna kunde fyllas på ordentligt.  
I undersökningsområdets före detta inägomark blev naturbetesmarkerna däremot större och 
mer sammanhängande genom att mycket av överflödig åkermark övergick till betesmark. 
Betesmarkerna i detta begränsade område var under perioden 1926-34 mer fragmenterade än 
dagens, men är ändå isolerade sett i ett större sammanhang. Även om hälften av betesmarken 
arealmässigt är kvar, finns bara små partier med en lång hävdkontinuitet, varav de flesta 
dessutom har ändrat hävden från äng till betesmark.  
 
Landskapets förändring i undersökningsområdet återspeglas i dagens utbredning av 
kärlväxterna. I naturbetesmarkerna hittades vid sidan om ett begränsat antal hävdberoende 
arter även en del kvävegynnade, storvuxna och konkurrensstarka kärlväxtarter. De först 
nämnda hittades till största delen på moränkullarna, vilket beror på att dessa områden har en 
lång obruten hävdhistorik och tillgången till näring och vatten är begränsad, och i 
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betesmarken som är belägen i områdets nordvästliga del, vilket bekräftar antagandet att den 
f.d. åkerlyckan troligen var ängsmark under långa perioder. Låga värden för de naturliga 
gräsmarkernas artinnehåll och artrikedom är en följd av de beskrivna komplexa 
landskapsförändringarna. De studerade betesmarkerna har tidvis varit utsatta för uppodling 
och gödsling någon gång förre 1926. Områden som var betesmarker under perioden 1926-34 
utgjordes dessutom av små och splittrade bitar i större åkerområden. Till följd ökade 
kanteffekter främst i form av kväveläckage och därmed invasionen av konkurrensstarka, 
kvävegynnade generalister. Fragmenteringen var sannerligen även orsak till att många 
hävdberoende arter har försvunnit på grund av genetisk degeneration. Ändringen i 
skötselregim från slåtter till bete har förmodligen ytterligare bidragit till förändrat artinnehåll. 
Gustavsson (2007) kom fram till att betesmark som betas kontinuerligt sedan 1700-talet har 
det högsta artinnehållet, medan dagens betesmarker, vilka var äng på 1700-talet, har lägre 
artinnehåll. Det saknas kännedom om faktorer som betestryck och graden av tillfodring i 
betesmarkerna, vilka också har påverkat hur populationer av hävdberoende växtarter klarade 
sig. 
Eftersom många av naturbetesmarkernas växter är långlivade finns det troligen flera 
förekomster av restpopulationer i området som långsamt minskar eller försvinner. Detta 
fenomen kallas för utdöendeskuld (Eriksson, 2007).  

Jaccards index, det vill säga andelen arter som är gemensamma för naturbetesmark och 
respektive habitat, visade liksom Cousins’ och Erikssons studie (2001) att vägrenen har störst 
andel arter som är gemensamma med naturbetesmarkernas. Detta resultat motsvarar 
förväntningarna; områdets vägrenar utgörs till allra största delen av öppna och ljusa platser 
med en obruten hävdhistorik. Längs den förre detta fägatan transporterades under 
århundraden frön med hjälp av betesdjuren och tillsammans med gödsel, utsäde, hö eller 
redskap. Den totala mängden arter kunde fyllas på under en mycket lång tidsperiod. 
Majoriteten av vägrenarna där det hittades naturbetesmarksarter så som gökärt, gulmåra, 
ärenpris och rödven, gick längs med betesmarkernas utkant.  
 
I Cousins’ och Erikssons studie (Cousins & Eriksson, 2001) var Jaccard index för vägren 
omkring 60 %, i denna undersökning inte mer än 35 %. Värdet i min studie utgörs dessutom 
vid sidan om hävdberoende arter även av oönskade växer, vilket troligen beror på negativa 
kanteffekter från de angränsande då- och nutida åkerfälten. Majoriteten av arterna som 
förekom i delar som gick längs med dagens respektive 1920-talets åkerkant, var storvuxna 
arter som brännässla, blekbalsamin, hundkäx, kirskål och knylhavre. Vägrenen som ett linjärt 
element kan snabbt ockuperas, eftersom det inte finns någon buffertzon alls.  
 
I dikesrenen är den majoriteten av arterna sådana som indikerar stark kvävepåverkan från den 
intilliggande åkermarken, t.ex. brännässla, blekbalsamin, hundkäx, kirskål och knylhavre. De 
enstaka kärlväxterna som förekom i detta habitat och samtidigt är typiska för 
naturbetesmarker, så som gulmåra och teveronika (Veronica chamaedrys), kommer med stor 
sannolikhet att försvinna, om förutsättningarna inte förbättras. Gulmåra hittades dessutom 
endast i en av de tio provrutorna som placerades i dikesrenen. Index värdet i dikesren (32 %) 
kan alltså sägas utgörs av kvävegynnade växter och bara några väldigt få restpopulationer av 
hävdberoende arter. Samtidigt med att dikesrenens artinnehåll indikerar höga näringsnivåer 
var antalet arter per kvadratmeter ändå jämförelsevis högt. 
 
Även andelen arter som var gemensamma för naturbetesmark och skogsbryn var låg (24 %) 
jämfört med Cousins’ och Erikssons (2001) resultat som gav omkring 50 %. Det fanns en 
liten skillnad i artsammansättning mellan skogsbrynets nordliga och sydliga del. I den norra 
delen dominerade arter som indikerar näringsrik och fuktig mark. Exempel är veketåg (Juncus 
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effusus), knapptåg (Juncus conglomeratus), sengröe (Poa palustris) och tuvtåtel 
(Deschampsia cespitosa). Mot söder tilltog arter som står för näringsrika och lite torrare 
miljöer: ängskovall (Melampyrum pratense) ), ärenpris (Veronica officinalis), åkertistel 
(Cirsium arvense) och rödven. Spåren av gödsel från åkermarken går att spåra i hela 
skogsbrynet. Hela skogsbrynet var i slutet av 1700-talet utmarksbete som började växa igen 
efter jordbruksreformerna. I övergivna betesmarker sker det snabbt en förändring av den 
lokala artsammansättningen. Ett successionsförlopp påbörjas som innebär att antalet buskar 
och träd ökar allt mer, vilket resulterar i en utarmning av hävdberoende arter främst genom 
skuggverkan och förnabildning (Jordbruksverket, 1994). Det aktuella skogsbrynet vänder 
dessutom mot nordost vilket är ogynnsamt för hävdberoende arter på grund av ljusbrist. Detta 
i kombination med hög näringsnivå och att marken till allra största delen befinner sig på silt 
och glacial lera ger ett ganska fuktigt och näringsrikt underlag som skapa goda förutsättningar 
för konkurrensstarka och kvävegynnade växter att slå ut restpopulationer av hävdberoende 
arter.    
 
I kultiverad gräsmark var andelen av naturbetesmarkernas arter och artrikedom som minst (19 
%) på grund av att grässvålen har plöjts upp och markens förhöjda näringsinnehåll. 
 
I fråga om artrikedomen visade även Cousins (2002) som studerade flera olika habitat såsom 
naturbetesmark med spridda buskar och träd, fuktig till våt naturbetesmark, åkerholmar, löv- 
och barrskogar att den största artrikedomen var knuten till torr till frisk naturbetesmark och 
vägrenar. Detta beror på att dessa habitat ofta har en lång obruten hävdhistorik och tillgången 
till näring och vatten är begränsad, vilket gynnar hävdberoende kärlväxter.  

I områden med en lång hävdkontinuitet var artrikedomen större än i områden med bruten 
hävd, vilket även var det resultat Cousins (2002) och Gustavsson (2007) kom fram till och 
beror på att hävdberoende arter hade en mycket lång tidsperiod för sig för att kunna etablera 
sig. Det hittades dock även i områden med obruten hävd ett antal arter som indikerar högt 
näringsinnehåll främst i områden som låg nära marker som var uppodlade under 1926-34 
respektive dagens åkermark. Antalet arter i områden med lång hävdkontinuitet var relativt 
lågt, eftersom det inte bara är hävdkontinuitet som har betydelse för artrikedom utan också 
kontinuitet i skötseln. Den allra största delen av områdets betesmarker med lång hävdhistorik 
har ändrat hävden från slåtter till bete. 
 
Följdfrågor 

Det skulle vara intressant att se hur resultatet skulle förändras, om naturbetesmarkernas 
provrutor endast placerades i områden där marken har hävdats från 1700-talets slut till idag. 
Det hade dessutom varit intressant att ta med även relationer till den historiska och nutida 
markanvändningen av angränsande områden, eftersom det uppenbarligen inte bara är den 
historiska och nutida markanvändningen i det aktuella studerade habitatet som påverkar 
kärlväxternas utbredning, utan också markanvändningen i de angränsande områden då och nu. 
Främst linjära objekt som vägren och dikeskant påverkas av positiva effekter från t.ex. 
naturbetesmark eller åkerren genom förutsättningar för genutbyte och spridning respektive 
negativa från åkermark då det finns risk för att konkurrenskraftiga gräsmarksarter invaderar 
de angränsande habitaten och påverkar dess artsammansättning och artantal.  
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Faktorer som är svåra att påverkar  
Om variationen i genmaterialet blir mindre minskar samtidigt ekosystemets förmåga att kunna 
vara resilient, det vill säga att dess flexibilitet i anpassning till eventuella förändringar i miljön 
avtar, till exempel i fråga om anpassning till klimatförändringar (Bernes, 1994). 
Antal kvävegynnade arter ökar även i marker som aldrig har gödslats, inte bara på grund av 
läckage från intilliggande åkermark utan också på grund av atmosfäriskt nedfall. Sur 
intrusivbergart som granit och monozonit är generellt näringsfattiga jordar, men tenderar 
också till försurning.  
 
Slutsatser 
I undersökningsområdet finns trots allt ett antal kärlväxtarter kvar som är typiska för 
naturbetesmarker. En fördel ur naturvårdssynpunkt är att områdets betesmarker är någorlunda 
stora och sammanhängande. Det finns dessutom goda förutsättningar för att bevara respektive 
skapa zoner som kan vara lämpliga som spridningskanaler för hävdberoende växter. Habitaten 
med störst artrikedom och potential som spridningskanaler för gräsmarksarter är områdets 
vägrenar. En kombination av objekt- och landskapsperspektiv, det vill säga 
naturbetesmarkernas traditionella hävd å ena sidan och vägrenarnas placering och skötsel å 
andra sidan skulle kunna bidra till en långsiktigt högre biodiversitet.  
 
I år, i början till mitten av oktober 2014, har jordbrukarna börjat att slå av vegetationen med 
hjälp av kedjeröjare i de största problemområden med högvuxna, kvävegynnade och 
konkurrensstarka växter. Men än så länge, efter tre veckor, har det avslagna materialet inte 
förts bort, vilket innebär att den kvarvarande vegetationen ta emot ytterligare näringsämnen. 
Det vore en fördel att slå vägrenarna senare under sommaren samt föra bort det slagna 
materialet. Skogsbrynet skulle behöva glesas ut samt kombineras med en åkerren även i den 
nordliga delen.  
En bra förutsättning i fråga om områdets biodiversitet är med stor sannolikhet att betesdrift i 
området sker med olika djurslag då sambete skulle kunna vara en option för framtiden. 
	  
Felkällor 
En felkälla är de historiska kartorna som ibland är svåra att tolka. Det användes dessutom inga 
källor som ger information om markanvändningen mellan de studerade perioderna 1783/98, 
1926-1932 och 2014. Eventuella felbestämda eller missade arter är en annan felkälla. 
Inventeringar genomförda under flera tidsperioder hade varit en fördel, eftersom det finns 
kärlväxter som både vissnar förre julimånaden och blommar efter den aktuella 
inventeringsperioden. Exempel på arter som förekommer i naturbetesmarkerna, men blommar 
tidigare är tjärblomster (Silene viscaria) och nattviol (Platanthera bifolia). 
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Bilaga  
 
 
Tabell 1: Provrutorna i de naturliga gräsmarkerna. Koordinater i rikets nät i RT90, historisk 
markanvändning 1738/98, 1926-34 och 2014 samt antal kärlväxtarter per kvadratmeter, 1 = hävd, 0 = 
ingen hävd 

 
      Östvärde     Norrvärde 1783/98 1926-34    2014 Arter per m² 

 Naturbetesmark 
       1 1391188 6228349 1 1 1 18 

 2 1391128 6228155 1 1 1 16 
 3 1391041 6228108 0 1 1 16 
 4 1391049 6227963 1 1 1 16 
 5 1391362 6227865 0 1 1 12 
 6 1391229 6227844 0 1 1 13 
 7 1391148 6227792 0 1 1 16 
 8 1391184 6227780 0 1 1 16 
 9 1391102 6227734 0       1 1 15 
 10 1390184 6228270 0 1 1 15 
 11 1390222 6228246 0 1 1 15 
 12 1390195 6228225 0 1 1 14 
 13 1391334 6228228 1 1 1 16 
 14 1391171 6228185 1 1 1 14 
 15 1391170 6228150 1 1 1 15 
 16 1391154 6228143 1 1 1 20 
 17 1391131 6228089 1 1 1 15 
 18 1391244 6227702 1 1 1 16 
 19 1391007 6227662 1 1 1 15 
 Vägren 

       1 1390471 6228345 1 1 1 15 
 2 1390546 6228358 1 1 1 15 
 3 1390956 6228309 1 1 1 19 
 4 1391193 6228207 1 1 1 20 
 5 1391344 6228148 1 1 1 22 
 6 1391608 6228012 1 1 1 16 
 7 1390847 6228108 1 1 1 22 
 8 1390880 6227714 1 1 1 17 
 9 1390927 6227562 1 1 1 22 
 10 1390903 6227477 1 1 1 17 
 Dikesren 

       1 1390925 6227535 1 1 0 16 
 2 1390923 6227528 1 1 0 15 
 3 1390914 6227491 1 1 0 15 
 4 1390913 6227489 1 1 0 13 
 5 1390910 6227476 1 1 0 19 
 6 1390900 6227434 1 1 0 14 
 7 1390898 6227428 1 1 0 15 
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8 1390895 6227416 1 1 0 15 
 9 1390884 6227370 1 1 0 12 
 10 1390881 6227360 1 1 0 17 
 Skogsbryn 

       1 1390364 6228182 1 0 0 17 
 2 1390426 6228088 1 0 0 14 
 3 1390419 6227985 1 0 0 13 
 4 1390474 6227967 1 0 0 15 
 5 1390446 6227919 1 0 0 18 
 6 1390539 6227846 1 0 0 15 
 7 1390604 6227679 1 0 0 15 
 8 1390682 6227625 1 0 0 18 
 9 1390751 6227642 1 0 0 15 
 10 1390766 6227647 1 0 0 13 
  

 
 

 
Tabell 2: Provrutorna i de kultiverade gräsmarkerna. Koordinater i rikets nät i RT90 och antal 
kärlväxtarter per kvadratmeter 

 
     Östvärde     Norrvärde      Arter per m² 

Kultiverad gräsmark 
   1 1390385 6228268 12 

2 1390410 6228282 13 
3 1390423 6228294 14 
4 1390533 6228390 9 
5 1390603 6228434 11 
6 1390630 6228445 11 
7 1390903 6228276 12 
8 1390846 6228193 15 
9 1390782 6228180 14 

10 1390757 6228172 13 
 

 

Bilaga 2 

 
Tabell 1: Funna arter i områdets naturbetesmarker 

Arter i naturbetesmarker 
	  Hassel   Corylus avellana 

Ek    Quercus robur 
Brännässla   Urtica dioica 
Krusskräppa   Rumex crispus 
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Rödsyra   Rumex tenuifolius 
Ängssyra   Rumex acetosa 
Stor ängssyra   Rumex thyrsiflorus 
Åkervinda   Convolvulus arvensis 
Trädgårdssyra  Rumex rugosus 
Grässtjärnblomma   Stellaria graminea 
Skogsstjärnblomma   Stellaria longifolia 
Hönsarv   Cerastium fontanum 
Vanlig smörblomma   Ranunulus acris ssp. acris 
Lomme   Capsella bursa-pastoris 
Måbär   Ribes alpinum 
Björnbär   Rubus subg. Rubus 
Nejlikrot   Geum urbanum 
Blodrot   Potentilla erecta 
Slån    Prunus spinosa 
Hägg   Prunus padus 
Gökärt   Lathyrus linifolius 
Vitklöver   Trifolium repens 
Jordklöver   Trifolium campestre 
Skogsklöver   Trifolium medium 
Rödklöver   Trifolium pratense 
Käringstand   Lotus corniculatus 
Skuggnäva   Geranium pyrenaicum 
Stinknäva   Geranium robertianum 
Skogsbingel   Mercurialis perennis 
Blekbalsamin   Impatiens parviflora 
Fyrkantig johannesört   Hypericum maculatum 
Ängsviol   Viola canina 
Hundkäx   Anthriscus sylvestris 
Kirskål   Aegopodium podagraria 
Gulmåra   Galium verum 
Stenmåra   Galium saxatile 
Snärjmåra   Galium aparine 
Pipdån   Galeopsis tetrahit) 
Jordreva   Glechoma hederacea 
Teveronika   Veronica chamaedrys 
Ärenpris   Veronica officinalis 
Majveronika   Veronica serpyllifolia 
Gårdsgroblad   Plantago major 
Svartkämpar  Plantago lanceolata 
Åkervädd  Knautia arvensis 
Stor blåklocka Campanula persicifolia 
Röllika   Achillea millefolium 
Vägtistel   Cirsium vulgare 
Sommarfibbla   Leontodon hispidus 
Höstfibbla   Leontodon autumnalis 
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Ogräsmaskrosor   Taraxacum sect. ruderalia 
Vanlig gråfibbla  Pilosella officinarum 
Grusstarr   Carex hirta 
Piggstarr   Carex spicata 
Fårsvingel   Festuca ovina 
Rödsvingel   Festuca rubra 
Engelskt rajgräs   Lolium perenne 
Vitgröe   Poa annua 
Trampgröe   Poa supina 
Storgröe   Poa remota 
Ängsgröe  Poa pratensis 
Smalgröe    Poa pratensis ssp. angustifolia  
Hundäxing  Dactylis glomerata 
Kamäxing   Cynosurus cristatus 
Luddlosta Bromus hordeaceus 
Kvickrot   Elytrigia repens 
Ängshavre   Helictotrichon pratense 
Luddhavre   Helictotrichon pubescens 
Knylhavre   Arrhenatherum elatius 
Tuvtåtel   Deschampsia cespitosa 
Kruståtel   Deschampsia flexuosa 
Luddtåtel   Holcus lanatus 
Vårbrodd   Anthoxanthum odoratum 
Rödven  Agrostis capillaris 
Timotej   Phleum pratense 
Ängskavle   Alopecurus pratensis 
Knägräs    Danthonia decumbens 
	  

Tabell 2: Funna arter i vägren. Arter som var gemensamma med dem som fanns i områdets 
naturbetesmarker är gråmarkerade 

Arter i vägren 
 Åkerfräken Equisetum arvense 

Hassel Corylus avellana 
Ek Quercus robur 
Brännässla Urtica dioica 
Krusskräppa   Rumex crispus 
Rödsyra   Rumex tenuifolius 
Ängssyra Rumex acetos 
Grässtjärnblomma Stellaria graminea 
Vanlig smörblomma Ranunculus acris ssp. acris 
Löktrav Alliaria petiolata 
Åkerkål Brassica rapa ssp. campestris 
Älggräs   Filipendula ulmaria  
Hallon   Rubus idaeus 
Humleblomster  Geum rivale 
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Gåsört Argentina anserina 
Vildapel Malus sylvestris 
Kråkvicker Vicia cracca 
Gökärt Lathyrus linifolius 
Gulvial Lathyrus pratensis 
Vitklöver   Trifolium repens 
Rödklöver Trifolium pratense 
Stinknäva Geranium robertianum 
Blekbalsamin Impatiens parviflora 
Fyrkantig johannesört Hypericum maculatum 
Mörk dunört   Epilobium obscurum 
Hundkäx Anthriscus sylvestris 
Kirskål Aegopodium podagraria 
Gulmåra Galium verum 
Snärjmåra Galium aparine 
Vitplister Lamium album 
Brunört   Prunella vulgaris 
Kungsljus Verbascum thapsus 
Teveronika Veronica chamaedrys 
Ärenpris Veronica officinalis 
Åkerveronika   Veronica agrestis 
Gårdsgroblad Plantago major 
Svartkämpa Plantago lanceolata 
Nysört   Achillea ptarmica 
Röllika Achillea millefolium 
Prästkrage Leucanthemum vulgare 
Baldersbrå   Tripleurospermum perforatum 
Gråbo Artemisia vulgaris 
Åkertistel Cirsium arvense 
Höstfibbla    Leontodon autumnalis 
Åkerfibbla Hypochoeris glabra 
Harkål   Lapsana communis 
Ogräsmaskrosor Taraxacum sect. ruderalia 
Vanlig gråfibbla Pilosella officinarum 
Engelskt rajgräs Lolium perenne 
Italienskt rajgräs Lolium multiflorum 
Kärrgröe Poa trivialis 
Hundäxing Dactylis glomerata 
Kvickrot   Elytrigia repens ssp. Repens 
Ängshavre Helictotrichon pratense 
Luddhavre Helictotrichon pubescens 
Knylhavre Arrhenatherum elatius 
Luddtåtel Holcus lanatus 
Rödven Agrostis capillaris 
Storven Agrostis gigantea 
Krypven   Agrostis stolonifera 
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Timotej Phleum pratense 
Ängskavle   Alopecurus pratensis 
 

 

Tabell 3: Funna arter i dikesren. Arter som var gemensamma med dem som fanns i områdets 
naturbetesmarker är gråmarkerade  

Arter i dikesren 
 Åkerfräken   Equisetum arvense 

Vårtbjörk    Betula pendula 
Hassel    Corylus avellana 
Ek    Quercus robur 
Brännässla   Urtica dioica 
Kruskräppa    Rumex crispus 
Ängssyra   Rumex acetosa 
Grässtjärnblomma   Stellaria graminea 
Vanlig smörblomma   Ranunulus acris ssp. acris 
Måbär   Ribes alpinum 
Älggräs   Filipendula ulmaria  
Slån    Prunus spinosa 
Kråkvicker   Vicia cracca 
Skogsklöver   Trifolium medium 
Rödklöver   Trifolium pratense 
Blekbalsamin   Impatiens parviflora 
Fyrkantig johannesört   Hypericum maculatum 
Grendunört   Epilobium roseum 
Kärrdunört    Epilobium palustre 
Hundkäx   Anthriscus sylvestris 
Kirskål   Aegopodium podagraria 
Gulmåra   Galium verum 
Snärjmåra   Galium aparine 
Äkta förgätmigej   Myosotis scorpioides 
Teveronika   Veronica chamaedrys 
Stor blåklocka   Campanula persicifolia 
Nysört   Achillea ptarmica  
Röllika   Achillea millefolium 
Bitterfibbla   Picris hieracioides 
Ogräsmaskrosor   Taraxacum sect. Ruderalia 
Veketåg   Juncus effusus 
Engelskt rajgräs   Lolium perenne 
Kärrgröe   Poa trivialis 
Sengröe   Poa palustris 
Hundäxing    Dactylis glomerata 
Kvickrot   Elytrigia repens ssp. Repens 
Knylhavre   Arrhenatherum elatius 
Tuvtåtel   Deschampsia cespitosa 
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Rödven   Agrostis capillaris 
Storven   Agrostis gigantea 
Timotej   Phleum pratense 
Ängskavle   Alopecurus pratensis 
 

 

Tabell 4: Funna arter i skogsbryn. Arter som var gemensamma med dem som fanns i områdets 
naturbetesmarker är gråmarkerade  

Arter i skogsbryn 
 Åkerfräken   Equisetum arvense 

Ängsfräken   Equisetum pratense 
Örnbräken Pteridium aquilinum 
Majbräken   Athyrium filix-femina 
Glasbjörk   Betula pubescens 
Klibbal   Alnus glutinosa 
Asp   Populus tremula 
Hassel   Corylus avellana 
Ek  Quercus robur 
Brännässla  Urtica dioica 
Grässtjärnblomma   Stellaria graminea 
Skogsstjärnblomma   Stellaria longifolia 
Hönsarv   Cerastium fontanum 
Revsmörblomma Ranunculus repens 
Vanlig smörblomma Ranunulus acris ssp. acris 
Löktrav   Alliaria petiolata 
Hallon   Rubus idaeus 
Nejlikrot   Geum urbanum 
Slån  Prunus spinosa 
Kråkvicker   Vicia cracca 
Gulvial Lathyrus pratensis 
Rödklöver   Trifolium pratense 
Harsyra   Oxalis acetosella 
Fyrkantig johannesört   Hypericum maculatum 
Mjölkört   Chamerion angustifolium 
Grendunört   Epilobium roseum 
Kärrdunört   Epilobium palustre 
Hundkäx   Anthriscus sylvestris 
Kirskål   Aegopodium podagraria 
Strätta   Angelica sylvestris 
Blåbär   Vaccinium myrtillus 
Stor vattenmåra   Galium elongatum 
Snärjmåra   Galium aparine 
Åkerförgätmigej   Myosotis arvensis 
Skogsförgätmigej Myosotis sylvatica 
Pipdån   Galeopsis tetrahit 
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Teveronika   Veronica chamaedrys 
Ärenpris   Veronica officinalis 
Åkerveronika   Veronica agrestis 
Ängskovall   Melampyrum pratense 
Skogskovall   Melampyrum sylvaticum 
Gårdsgroblad   Plantago major 
Baldersbrå   Tripleurospermum perforatum 
Åkertistel   Cirsium arvense 
Vägtistel Cirsium vulgare 
Åkermolke   Sonchus arvensis 
Ogräsmaskrosor   Taraxacum sect. Ruderalia 
Liljekonvalj   Convallaria majalis 
Ekorrbär   Maianthemum bifolium 
Vägtistel Cirsium vulgare 
Åkermolke   Sonchus arvensis 
Ogräsmaskrosor   Taraxacum sect. Ruderalia 
Liljekonvalj   Convallaria majalis 
Ekorrbär   Maianthemum bifolium 
Veketåg  Juncus effusus 
Knapptåg  Juncus conglomeratus 
Rödsvingel   Festuca rubra 
Engelskt rajgräs   Lolium perenne 
Italienskt rajgräs   Lolium multiflorum 
Kärrgröe   Poa trivialis 
Sengröe   Poa palustris 
Hundäxing    Dactylis glomerata 
Kvickrot   Elytrigia repens 
Tuvtåtel   Deschampsia cespitosa 
Rödven   Agrostis capillaris 
Storven   Agrostis gigantea 
Krypven   Agrostis stolonifera 
Grenrör   Calamagrostis canescens 
Timotej   Phleum pratense 
 

 

Tabell 5: Funna arter i kultiverad gräsmark. Arter som var gemensamma med dem som fanns i 
områdets naturbetesmarker är gråmarkerade  

Arter i kultiverad 
gräsmark 

 Åkerfräken   Equisetum arvense 
Brännässla   Urtica dioica 
Rödsyra   Rumex tenuifolius 
Ängssyra   Rumex acetosa 
Grässtjärnblomma   Stellaria graminea 
Hönsarv   Cerastium fontanum 
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Vanlig smörblomma   Ranunculus acris ssp. acris 
Åkersenap   Sinapis arvensis 
Kråkvicker   Vicia cracca 
Duvvicker   Vicia hirsuta 
Vitklöver   Trifolium repens 
Rödklöver   Trifolium pratense 
Mörk dunört   Epilobium obscurum 
Hundkäx     Anthriscus sylvestris 
Småsnärjmåra   Galium spurium 
Snärjmåra   Galium aparine 
Skogsförgätmigej   Myosotis sylvatica 
Äkta förgätmigej   Myosotis scorpioides 
Brunört   Prunella vulgaris 
Teveronika   Veronica chamaedrys 
Röllika   Achillea millefolium 
Gråbo    Artemisia vulgaris 
Krustistel   Carduus crispus 
Åkertistel   Cirsium arvense 
Åkerfibbla   Hypochoeris glabra 
Ängshaverrot   Tragopogon pratensis 
Tegelmaskros   Taraxacum fulvum 
Ogräsmaskrosor   Taraxacum sect. ruderalia 
Vitgröe   Poa annua 
Ängsgröe   Poa pratensis 
Hundäxing    Dactylis glomerata 
Luddtåtel   Holcus lanatus 
Storven   Agrostis gigantea 
Timotej  Phleum pratense 
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