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Abstract  

Föllingsö's agricultural landscapes was saved from the golf players and were protected under 

the European network of Natura 2000. The meadow is an important habitat and contains a high 

biodiversity and the study of Föllingsös hay-meadow, in southern Östergötland includes a re-

inventory of vascular plants and a historical map analysis. The map analysis that covers the 

period 1821-2014 shows that the meadow initially been used as meadow but was used as a 

pasture during a 50 year long period before the meadow management was resumed in 1993.  

An analysis of 1821 fertility rating shows a pattern which means that the meadows with the 

lowest fertility rating are those that most widely have escaped rationalization and conversion to 

arable land and are the meadows with the longest continuity. The inventory, a ratio analysis 

was done to investigate whether the resumed grassland management affected the vegetation 

based on the total number of species and species in the categories favored by ”mowing” and 

”grazing”. In the category of species favored by grazing a decrement has occurred and the 

reasons for this is attributed to changes in grassland management as trampling and fertilization 

decreased significantly with the transition to mowing. The possibility of an increased number 

of mowing favored species can be improved by an experiment where the meadow will be 

mown twice a year instead of the current once a year.  

 

Sammanfattning 

Föllingsö är odlingslandskapet som räddades undan från golfspelarnas klubbor och skyddades 

inom ramen för det Europiska nätverket Natura 2000. Slåtterängar är en viktig biotop då de 

hyser en hög biologisk mångfald och studien av Föllingsös slåtteräng i södra Östergötland 

omfattar en dels en återinventering av ängens kärlväxtarter dels en historisk kartanalys. 

Kartanalysen som omfattar tiden 1821-2013 visar att ängen inledningsvis brukats som äng och 

under en ca 50 år lång period nyttjats som betesmark innan ängsskötseln återupptogs 1993. En 

analys av 1821 års bonitetsgradering visar ett mönster som innebär att de ängsmarker med lägst 

bonitet är de som i störst utsträckning har undkommit rationalisering och omläggning till 

åkermark och därmed är de ängsmarker med längst kontinuitet. Inventeringen, i form av en 

täckningsgradsanalys, gjordes i syfte att undersöka om den återupptagna hävden har påverkat 

vegetationen. I kategorin ”betesgynnade” arter har en minskning skett. Orsakerna till detta 

tillskrivs förändringar i hävden då tramp och gödsling minskat avsevärt i och med övergången 

till slåtter. För att öka antalet slåttergynnade arter föreslås ett försök där ängen slåttras vid två 

tillfällen per år i stället för som nuvarande en.  
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1.  Inledning 

Föllingsö är odlingslandskapet som räddades undan golfspelarnas klubbor!  

Det ålderdomliga odlingslandskapet på ägorna vid Föllingsös säteri utanför Kisa i södra 

Östergötland var mycket nära att förvandlas till golfbana, men envisa eldsjälar räddade 

det från att exploateras och lyckades att skydda området inom ramen för Natura 2000 

(P4 Morgon 2014 samt 
1
 ).  

Slåtterängen på Föllingsö är föremålet för min studie gällande vegetationsförändringar 

till följd av förändrad hävd. Ängen är en biotop och ett begrepp som har genomsyrat 

stora delar av landskapsvetarutbildningen och vi fick tidigt lära oss att ”äng är åkers 

moder”. Detta mantra har upprepats otaliga gånger under resans gång varför det nu 

känns bra att kunna ”knyta ihop säcken” och ge ängen huvudrollen i mitt 

examensarbete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1
 Mattias Schönbeck, antikvarie Länsstyrelsen Östergötland, muntligen vid studiebesök Föllingsö den 21 

februari 2014. 
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2.  Ängen som biotop och dess historia  

Ängen ähr åkerens moder, säger man uthi edt gement ordspråk. Thet ähr, adt 

såsom ängen ähr god och stor till, så kan man hålla mycken boskap där äffter, 

utaff hwilkas dyngia åkeren mera gödes och bliffwer fruchtsam. Fördänskull ähr 

thet en husman öffwermåtton angelägit, adt han beflitar sig om myckenhet aff 

äng, och god äng. – Schering Rosenhane, omkring 1660 (Ekstam, Aronsson & 

Forshed 1988). 

 

Citatet av Schering Rosenhane (1609-1663), som författade handböcker i 

trädgårdsskötsel och lanthushållning (Riksarkivet u.å.) får oss att förstå ängens 

betydelse i det äldre odlingslandskapet. Ängens areal styrde till stor del hur stor 

boskapsbesättning som kunde hysas och detta påverkade i sin tur hur stor åkerareal som 

kunde odlas upp med god avkastning.  

Ängen beskrivs ofta som en marktyp som inte gödslas, inte plöjs och inte besås. Inom 

marktypen äng döljer sig dock flera olika typer av ängar, däribland den så kallade 

sidvallsängen, fuktängen. ”Sid” indikerar att marken är fuktig och sidvallsängen var i 

begynnelsen av ängens historia den vanligaste typen. Ängar som är belägna på mer fast 

mark kallas för hårdvallsängar och är betydligt torrare. Dessa två typer anses vara 

ängens huvudvarianter, men inom dessa grupper finns många fler, och benämningarna 

varierar beroende på placering, innehåll och skötselmetod (Svensson & Moreau 2012). 

Den ängstyp som anses vara äldst är den som haft sin uppkomst i naturliga våtmarker 

som översilats med näringsrikt slam vid högvatten, den ovan nämnda sidvallsängen. 

Genom vattnets näringstillförsel är sidvallsängen både uthållig och produktiv. 

Hårdvallsängen, som återfinns på något torrare områden kräver en annan skötsel då den 

ofta innehåller träd och buskar, däribland lind, ask, hassel och olvon som med jämna 

mellanrum bör glesas ur för att erhålla en tät grässvål. Den högre vegetationen i form av 

träd och buskar syftar bland annat till att reglera ljusinsläpp och näringstillförsel. 

Lövträden tuktades vanligen genom hamling och lövet användes till djurfoder 

(Aronsson & Matzon 1987).  
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Runnor är ett begrepp som innefattar ängens träd och buskgrupper och genom dessa 

reglerades ljustillförseln och därmed markens förmåga att förbli fuktig. Att träden och 

buskarna fanns på ängen hade även finessen att de hade möjlighet att genom sina djupt 

gående rötter kunna ”pumpa” upp näring till ängen från djupare mark än vad 

grässvålens växter hade förmåga att göra. Näringstillförsel sker även genom trädens och 

buskarnas lövfällning. Dessa faktorer är viktiga för hårdvallsängens uthållighet 

(Aronsson 1992). 

Ängens historia är lång och inleddes för omkring 2500 år sedan, när vi människor 

successivt gick från ett vandrande åkerbruk och därmed vandrande bosättningar till ett 

system med allt fler fasta åkrar och bosättningar. Stegvisa klimatförändringar medförde 

att djuren i stället för som tidigare gå ute på bete året runt började stallas inomhus för att 

klara kylan. I och med detta krävdes foder för vintern och fodret kom från ängen (Figur 

1).  Det som skördades från ängen kom djuren tillgodo som i sin tur producerade stora 

mängder gödsel som kunde spridas på åkrarna och därmed höja produktionen. Ängen 

var vid denna tidpunkt motorn i jordbruket (Svensson & Moreau 2012).  

 

 

Figur 1: Principskiss över ängen som företeelse. (Ur Ekstam, Aronsson & Forshed 1988). 
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Ängsskötseln utförs i ett antal steg som kallas för ”hävdcykeln” (Figur 2) och innehåller 

flera moment där fagning är det inledande. Fagningen innebär att löv och kvistar räfsas 

ihop och sedan bränns eller förs bort. Fagningen görs i första hand för att minska 

ansamlingen av förna men även för att göra slåtterarbetet lättare. Fagningen utförs 

vanligen i samband med att vitsipporna slår ut på våren. Under följande månader är 

tillväxten i fokus och i mitten av juli är det tid för slåtter, då ängen med fördel skördas 

med hjälp av ett skärande redskap som lämnar en fin snittyta på vegetationen. Starttiden 

för slåtter har varierat beroende på årsmån och geografi men 15 juli kan ses som ett 

genomsnitt. När slåttern är avklarad är det tid för efterbete då i första hand nötkreatur 

rekommenderas att beta av ängen. Tiden för bestespåsläpp bör infalla senast två veckor 

efter avslutad slåtter och bör upphöra i början av oktober på grund av att vattenmängden 

i marken ökar och därmed risken för trampskador. Om behov finns utförs även röjning. 

Detta görs lämpligen mellan efterbete och fagning (Figur 2; Ekstam, Aronsson & 

Forshed 1988). 

 

Figur 2: Beskrivning av ”Året i ängen". (Ur: Ekstam, Aronsson & Forshed 1988). 

 

Ängens utbredning i Sverige var som störst under första hälften av 1800-talet och 

uppgick då till ca två miljoner ha. Sedan slutet av samma århundrade har en radikal 

minskning skett och ängsarealen utgörs 2012 endast av 9000 ha (Svensson & Moreau 

2012).    
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Den inledande minskningen av ängens areal sammanfaller med tiden för den agrara 

revolutionen som startade under 1700-talet och pågick fram till omkring 1870. Den 

agrara revolutionen innebar bland annat nya sätt att bruka jorden. Detta skedde dels 

genom rationaliseringen av byarnas jordbruksmark genom de olika skiftesreformerna, 

dels rent odlingsmässigt med växelbruk och vallodling och en ökad mekanisering (Gadd 

2009).  

Att utsädet successivt blev bättre och att handelsgödseln fick genomslag resulterade i en 

kraftigt ökande produktion på åkermarken, varför ängen i samma takt minskat i 

betydelse (Svensson & Moreau 2012). Odlingsexpansionen under åren 1800-1930 

möjliggjordes, förutom av ovan nämnda orsaker, även med hjälp av omfattande 

torrläggning av våtmarker för att åstadkomma ny åkermark. ”Sjöar sänktes, åar och 

bäckar rensades och fördjupades, kärr och mossar dikades, våt ängsmark blev åker” 

(Morell, Myrdal & Larsson 1997). 

Efter andra världskrigets slut 1945 och traktorns stora genomslag förändrades 

möjligheten att bruka jorden återigen markant och allt tyngre jordar kunde tas i 

besittning. Effektiviteten ökade med hjälp av ökad mekanisering och användandet av 

handelsgödsel och bekämpningsmedel (Isacsson & Flygare 2003). Ängsmark lades i 

många fall under plogen och blev åker. I de fall där marken inte ansågs duglig till detta 

blev ängen ofta i stället använd som betesmark (Ekstam, Aronsson & Forshed 1988).   

Numera har ängen mist sin produktionsmässiga status men hyser stora, såväl biologiska 

som kulturhistoriska, värden. Skötseln av ängsmarken, som vi räknar till vår 

kulturhistoria, har skapat en unik och talrik artsammansättning och ängen är en viktig 

biotop för den biologiska mångfalden (Svensson & Moreau 2012). 

Mångfalden i ängsmarken ses inte bara i ängens faktiska artsammansättning av de 

blommande växterna på ängen, utan också i de insekter som utnyttjar växternas nektar 

och som i sin tur är ovärderliga för dagens produktion av grödor genom sin pollinering. 

Mångfalden i en hårdvallsäng kan uppgå till 50 olika kärlväxtarter på en enda 

kvadratmeter. De insekter som utnyttjar dessa arter är i sin tur värdefulla för ett 

fungerande fågelliv, varför ängen är viktig även för dessa grupper (Svensson & Moreau 

2012). 
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2.1 Biologiskt kulturarv  

Ängens uppkomst är människans förtjänst och för att ängen ska kunna fortsätta fylla sin 

viktiga funktion gällande den biologiska mångfalden är det av yttersta vikt att hävden 

fortsätter och att ängen består. Ängen är ett utmärkt exempel på ett biologiskt kulturarv 

(Svensson & Moreau 2012). 

Riksantikvarieämbetet (2014) har definierat det biologiska kulturarvet enligt följande: 

Det biologiska kulturarvet utgörs av ekosystem, naturtyper och arter som uppstått, 

utvecklats eller gynnats genom människans nyttjande av landskapet och vars 

långsiktiga fortlevnad och utveckling förutsätter eller påverkas positivt av 

brukande och skötsel. 

Både natur- och kulturvårdens aktörer har nytta av att mötas kring det biologiska 

kulturarvet för att nå sina mål. Det levande arkiv som det biologiska kulturarvet utgör 

kan i stor utsträckning vara vägledande i arbetet för att nå en ändamålsenlig skötsel, då 

många arter indikerar en viss hävdhistorik. Förhoppningar finns att begreppet och dess 

innebörd ska kunna utvecklas till en länk mellan natur och kultur och att synen på 

landskapets värden breddas (RAÄ 2014). 

2.2 Hävdens betydelse 

En fodermark i välhävdat skick utmärker sig på så sätt att fler antal arter har möjlighet 

att leva tillsammans och ingen enskild art tar överhanden, medan sammansättningen i 

ohävdade marker kännetecknas av motsatsen, d.v.s. att några få arter dominerar och på 

grund av detta tränger undan andra. Den specifika hävdregimen kommer så småningom 

att resultera i en förutbestämd störning och förlust av arternas biomassa. Olika arters 

egenskaper, såsom storlek och konkurrensförmåga, kommer att ge olika utslag, där 

generellt de arter som är storvuxna och har en betydande andel av sin biomassa högt 

upp kommer att möta en stor förlust vid exempelvis slåtter eller bete. Dessa arter tillhör 

också ofta de som är konkurrenskraftiga i en ostörd miljö varför de kommer att 

missgynnas av hävden.  De arter som däremot gynnas av hävden är generellt 

konkurrenssvaga, lågvuxna arter (Ekstam & Forshed 1996).  

Olika typer av hävd har skiftande påverkan på växterna. En skillnad i hur arterna 

reagerar är att de försvarsstrategier som vissa arter använder sig av för att klara av ett 

betestryck inte fyller någon funktion när arten istället utsätts för slåtter.  
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Strategierna som gör att arterna kan undgå bete består t.ex. av ett taggigt yttre, en 

motbjudande smak eller att arten innehåller gift. Olika reaktioner uppkommer också då 

olika hävd även innebär skillnader gällande hur stor störningen är och hur den sker. 

Bete utgör ofta en successiv och mer långdragen störning medan slåtter består av en 

plötslig och hård störning som sveper över hela området vid ett och samma tillfälle. 

Dock innebär en skötsel som utgörs av slåtter en period utan några störningar under 

våren och försommaren vilket främjar växter som har en tidig reproduktion 

(Lennartsson & Linkowski Axelsson 2011). 

Perioden innan slåttern och tidpunkten för när denna inträffar påverkar hur många arter 

som hinner bilda frö för sin fortplantning. Slåttern bör för den sakens skull inte utföras 

för sent då det kan få negativa konsekvenser för lågväxande arter som får det besvärligt 

i takt med att växttäcket runt omkring blir högre med tiden. Den skötsel som anses vara 

mest lyckosam för konkurrenssvaga arter är en kombination av slåtter och bete där 

slåttern sker från mitten av juli och sedan följs av ett sent bestespåsläpp, så kallat 

efterbete. Försök med tidigblommande fältgentiana (Gentianella campestris var. 

suecica) har visat att slåttern gynnar fröproduktionen och att efterbetet har en positiv 

inverkan på groningen som annars hade försvårats på grund av förnaansamling 

(Lennartsson & Linkowski Axelsson 2011). Metoden för ett områdes skötsel har en 

stark inverkan på populationen gällande fältgentiana (Lennartsson, Gerard & 

Oostermeijer 2001). 

I en studie undersöks övergivna gräsmarkers effekt på fjärilar och kärlväxter (Öckinger, 

Eriksson & Smith 2006). Undersökningen visade att artrikedomen ökade med ökad 

vegetationshöjd samt att det fanns en signifikant skillnad i artrikedom beroende på 

vilket djur som betat i området. Resultatet med den högre vegetationshöjden 

omkullkastade det förväntade resultatet som bestod av teorin att artrikedomen skulle 

vara högre vid låg vegetationshöjd, med hänsyn till att det allmänt anses gynna arter 

som frodas i tidiga successionsstadier dit många av de hävdgynnade arterna hör. Låg 

vegetation anses förhindra dominans från konkurrenskraftiga arter. Det icke förväntade 

resultatet förklaras med att de partier som haft en låg vegetationshöjd generellt också 

varit mer likartade medan områden med högre höjd på vegetationen har varit mer 

varierande. Variationen har lett till skapandet av flera olika mikromiljöer som i sin tur 

lett till en högre artrikedom.   
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I studien påtalas dock att den allmänna rekommendationen för naturvårdsförvaltning 

innebär en kort vegetationshöjd när syftet är att öka artrikedomen samt att restaurering 

bör ske på marker som inte varit övergivna och stått utan hävd alltför länge (Öckinger, 

Eriksson & Smith 2006).  

För att kunna upptäcka indikationer i både positiv och negativ riktning bör en studie 

göras både före och efter en restaurering. För att kunna följa utvecklingen på sikt är en 

långtidsövervakning nödvändig då förändringar i många fall förskjuts i tid (Öckinger, 

Eriksson & Smith 2006). 

Slåtterängar som fått en ändrad hävdregim och istället betas skiljer sig inte i 

artmångfald från de slåtterängar som övergivits när den inledningsvis ökande fasen 

planar ut. Hur ett område sköts är en mycket betydelsefull faktor för en populations 

mönster och reproduktiva förmåga och historiskt sett är det slåtter och bete som varit 

dominerande. De olika metoderna ger olika utslag då de sker vid olika tidpunkt, med 

olika intensitet och att de på olika sätt omfördelar näringsämnen beroende på om och 

hur mycket av vegetationen som förs bort från området. Undersökningar indikerar att en 

ändrad skötsel kan orsaka en minskning av antalet arter i kombination med 

användningen av konstgödsel. Rent generellt förväntas mångfalden att minska då 

många av de tidigare hävdade gräsmarkerna finns i numera övergivna områden. Att 

rödlistade arter ofta associeras med naturbetesmarker i lågproduktiva områden som inte 

ingår i den moderna jordbruksanvändningen ökar risken för en minskad biologisk 

mångfald samt att isolerade och små lokaler inte är hållbara i ett längre perspektiv. För 

att stärka den biologiska mångfalden föreslås ett återinförande av äldre landskap med 

historisk markanvändning (Gustavsson, Lennartsson & Emanuelsson 2007). 

De få marker som finns kvar som förr hävdades med hjälp av slåtter sköts i dag till stor 

del med hjälp av betesdjur. Analyser från fyra olika tidsperioder visar att den period 

som hade ett signifikant samband gällande artmångfald med den nuvarande var 

perioden under 1700-talet medan en period från mitten av 1900-talet var lågt relaterad 

till den nuvarande. Detta visar vikten av att känna till historien för att förstå dagens 

artmönster.  Det nära sambandet som visats mellan dagens gräsmarksflora och 1700-

talets gör arterna till ett biologiskt kulturarv (Gustavsson, Lennartsson & Emanuelsson 

2007). 
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Undersökningen pekar på att områden med lång kontinuitet visar på en högre 

artmångfald och att en ändrad markanvändning långt tillbaka i tiden kan påverka 

området lika mycket som ett relativt kort uppehåll i hävden. Upphörd hävd på marker 

som sköts med slåtter har minskat antalet arter, men studien visar att det inte är en större 

förändring än den som sker när en slåttermark istället övergår till bete. Detta innebär att 

en förändrad hantering och skötsel kan vara lika förödande som att överge marken 

(Gustavsson, Lennartsson & Emanuelsson 2007). 

Förvaltning och skötsel av gräsmarker styrs idag till stor del via EU. Tyngdpunkten 

finns på bland annat minskat intåg av buskar, vegetationshöjd och foderkvalité snarare 

än på den historiska markanvändningen. Rekommendationerna för skötsel av ängar 

liknar i mångt och mycket skötseln för betesmark vilket kommer att leda till att den 

variation som funnits historiskt sett kommer att gå förlorad. Önskad variation kan 

uppnås genom att sköta markerna gällande fagning, slåtter, höhantering, sent 

betespåsläpp med mera på ett historiskt riktigt sätt (Gustavsson, Lennartsson & 

Emanuelsson 2007). 

Hävdens betydelse för olika arters fortlevnad varierar och kunskapen om hur olika arter 

gynnas respektive missgynnas av olika sorts hävd har sammanställs i boken ”Om 

hävden upphör” av Urban Ekstam och Nils Forshed (1992). Arterna har grupperats efter 

sina respektive förhållanden till bland annat fuktighet, ljus, näring och hävdform. Syftet 

med sammanställningen är att kunna göra bedömningar gällande områdets hävdhistoria 

och möjlighet till ett eventuellt återupptagande av äldre hävd utifrån ett antal 

indikatorarter. Dessa arter ska även kunna användas för att kunna utvärdera huruvida 

skötseln har nått de uppsatta målen (Ekstam & Forshed 1992).   
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2.3 Historiskt kartmaterial och bonitetsforskning  

Henrik Svensson, universitetslektor i geografi vid Högskolan Kristianstad har blivit 

publicerad i den historiska tidskriften ”Ale” med artikeln Bördighet i bymarker: en 

analys i GIS av natur och kultur i lantmäterihandlingar (2008) och nedanstående 

genomgång gällande bonitetsforskning och historisk kartmaterial bygger på Svenssons 

artikel. 

Genom att Sverige har en närmast unik kartskatt är möjligheterna stora när det gäller att 

söka information i historiska kartor. Lantmäteriet har låtit digitalisera landets kartakter 

och tillgängligheten är god. Att kunna bearbeta och analysera informationen med hjälp 

av geografiska informationssystem (GIS) innebär ytterligare möjligheter. 

Skifteskartorna från 1800-talet har en stor noggrannhet och kan smidigt rektifieras och 

analyseras med hjälp av GIS.  

I de handlingar som tillhör de olika kartorna kan en mängd information hämtas, bl.a. 

ägo förhållanden, arealuppgifter, marknamn och markens bonitet. Alla uppgifter i 

protokollet kan kopplas till specifika objekt i kartan.  

Boniteten är summan av jordens förmåga till avkastning. Taxeringen ska enligt 1812 års 

enskiftesförordning vara ”efter den naturliga, men icke genom häfd och gödning 

tilkomne bördighet”. Detta kan dock vara problematiskt att följa varför en avvägning 

huruvida boniteten är naturlig eller människoskapad bör göras när olika typer av 

mönster uppstår. Ofta blir resultatet att boniteten är en kombination av natur och 

kulturpåverkan. Att kartan är en ögonblicksbild, ett urval och en förenkling av 

verkligheten är väl värt att ha i åtanke när man arbetar med såväl historiska som nutida 

kartor.  

Svensson redogör även för bonitetsmönster utifrån olika geologiska förutsättningar där 

de undersökta områdena finns på enhetlig moränlera respektive lätta sandjordar. 

Gällande bymarkernas gradering för bonitet av mark belägen på enhetlig moränlera 

värderas markerna närmast bytomten högst. Graderingen avtar sedan med avståndet till 

denna.  I studien finns undantag från ovan, men dessa förklaras bland annat i 

marknamnen där exemplet tar upp ett åkerstycke som kallas för ”Nyvång”.  
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Namnet indikerar att området nyligen tagits upp som åker varför den lägre boniteten 

förklaras med en betydligt kortare tid för intensiv odling och att boniteten i detta fall 

kan anses vara kulturbetingad.  

Vidare påvisar Svensson att bonitetsmönstret för undersökningsområdet belägen på lätt 

sandjord är mycket olikt mönstret på den enhetliga moränleran. I undersökningsområdet 

som till stora delar utgörs av postglacial sand finns även stråk av isälvssediment och 

områden med svämsediment. Det mönster som uppstår visar att högt värderade marker 

av större storlek finns en bit bort från bytomten. Svensson anser att ett sådant mönster, 

och om området varit beläget på enhetlig moränlera, närmast skulle tolkas som 

kulturbetingat och att de högt värderade markerna kan kopplas till övergiven 

bebyggelse. 

 I fallet med den lätta sandjorden anses inte tolkningen ovan givande utan i stället 

hävdar Svensson att orsaken till bonitetsmönstret är naturligt betingad. I exemplet med 

den lätta sandjorden framhålls det snarare att det är de topografiska och hydrologiska 

förhållandena som har legat till grund för graderingen i området framför dess 

jordartssammansättning. 

Vidare visar studien att de bördigaste och därmed högst graderade markerna återfinns i 

områdets mer låglänta delar som på grund av detta haft en större vattenhållande 

förmåga.  

Sammanfattningsvis skriver Svensson att forskningen gällande bonitet och taxering av 

mark där de naturliga förutsättningarna diskuteras utgår ifrån den aktuella platsens 

förutsättningar vilket betyder att bland annat topografi och jordartssammansättning får 

olika stor vikt i olika typer av områden.   

Även i Svenssons avhandling om enskiftet och de utsattas geografi (2005 s. 171) nämns 

att mark med lågt produktionsvärde kan hänga samman med avståndet till gården.   

I den danska artikeln ”Den gode jord” (Fabech, Humlekrog Greve, Skotte Hansen, 

Krogh, Larsen, Grau Møller, Ringtved & Overby Bach 2002, s.112) redovisas mönster 

baserat på 1844 års bonitetsgradering. Mönstret visar att bonitetsgraderingen är högre i 

närheten till den samtida bebyggelsen i undersökningsområdet och minskar med ökat 

avstånd till denna. Detta gäller för samtliga av studiens fyra undersökningsområden.  



 

16 
 

2.4 Floraförändringar och uppföljning 

I Waldemarsons (1997) reviderade upplaga av Biologiska inventeringsnormer beskrivs 

en inventering av biologiska företeelser som ett sätt för att få underlag för en framtida 

värdering där dokumentation är en mycket viktig del för att nå ett tillfredställande 

resultat.  

Om en upprepning av en äldre inventering ska göras är det av största vikt att samma 

metod, med skala och storlek på provruta används för att kunna genomföra jämförbara 

analyser (Liljelund & Zetterberg 1987). 

När det gäller ekologiska experiment är beräkningar om händelseförlopp osäkra och 

svåra. Vanligen innebär övervakningen att åskådliggöra och i lyckosamma fall visa 

reaktionen som uppstått då naturen utsatts för olika sorters påverkan. Tiden är en viktig 

faktor i sammanhanget och ofta sker en kraftig reaktion inledningsvis för att sedan 

successivt plana ut. Experimenttiden står i nära samband med den undersökta 

organismens generationstid. Detta betyder att experiment och övervakning som sker 

med exempelvis bakterier går betydligt fortare än om dessa sker med träd eller gräs. För 

slutsatser bör försiktighet tillämpas då det allra vanligaste är att förändring sker till följd 

av en samverkan av flera olika faktorer (Lunds Universitet 1977). 

Dupré & Deikman (2001) har undersökt skillnader mellan ohävdade och hävdade 

områden med fokus på betesdrift och artmångfald. Vid små ytor, upp till ett par 

kvadratmeter, visar sig skillnaden vara stor gällande artrikedom när en jämförelse görs 

mellan betade och övergivna områden. Internationellt sett använder många forskare sig 

av små ytor för analyser av förändringar. Undersökningen framhåller att nyckeln till en 

hög diversitet finns i störningen av området och studier har visat att skillnaderna mellan 

hävdade och ohävdade områden minskar med ökande storlek på provytan. Skillnaderna 

anses bero på arternas frekvensfördelning. I ohävdade eller övergivna områden visar sig 

artstrukturen utgöras av arter som är få till antalet men stora i utbredning och ett högt 

antal konkurrenskraftiga arter medan i områden som utsätts för störningar genom bete 

eller slåtter visar på en struktur där fler antal arter finns representerade (Dupré & 

Deikmann 2001). 
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2.5 Områdesbeskrivning - Föllingsö  

Föllingsö är namnet på ett säteri, bildat 1629, beläget vid sjön Nedre Föllingen, strax 

väster om Kisa i Kinda Kommun, södra Östergötland (Figur 3; Måreby 2003).  

 

Figur 3: Föllingsös geografiska läge. Källa © Lantmäteriet. Översiktskartan, vektor 2014. 
Kartproduktion Janni Servin. 
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Föllingsö återfinns i norra änden av det på 1700-talet sammanhängande 

skogsbygdsbältet som utgjordes av norra Skåne, Småland, södra delarna av Väster- och 

Östergötland. Skogsbygdsbältet karaktäriserades av en blockrik mark och relativt 

ogynnsamma odlingsbetingelser. Ängen och hagmarken upptog en större del av den 

totalt brukade arealen jämfört med hur förhållandena såg ut i slättbygden. 

Produktionsfokus låg således snarast på boskapsskötsel framför spannmål (Myrdal & 

Gadd 2000).  

Föllingsö nämndes i skrift som Filungxhede redan under 1300-talets första hälft, men 

gravar från äldre järnålder, ca 400 f. Kr – 400 e. Kr i den s.k. Hässlehagen på Föllingsös 

ägor berättar att platsen har en betydligt äldre historia. I närheten av gravarna finns flera 

odlingsspår och lämningar efter små åkrar (Måreby 2003). 

Området utgörs till stor del av ett tunt eller osammanhängande jordtäcke ovanpå 

berggrunden, berg i dagen samt morän. Även ler- och siltstråk förekommer (Figur 4). 

Området antas ha legat under högsta kustlinjen (HK) (Wastenson & Fredén 2009) vilket 

innebär att moränen i området är utsvallad på finare fraktioner (Aronsson & Matzon 

1987) vilket gör att moränen inom det inventerade området får anses som näringsfattig. 
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Figur 4: Jordartskartan 1:25000–1:50 000 för Föllingsö med omnejd. Källa: Jordartskartan © 
Sveriges geologiska undersökning. (SGU), samt Höjddata 2 m © Lantmäteriet 2012/892. 

Kartproduktion Janni Servin 2015. 
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Sedan 2001 ingår ägorna, som fått namnet ”Föllingsös odlingslandskap”, i EU:s nätverk 

för värdefull natur, Natura 2000 (Länsstyrelsen 2015; Figur 5). Utöver Natura 2000 

ingår Föllingsö även i riksintresse för såväl naturvård som för kulturmiljövård 

(Naturvårdsverket 2014). 

 

Figur 5: Föllingsös ägor ingår i Natura 2000, samt utgör riksintresse för natur – och kulturvård. 
Källor: Ortofoto © Lantmäteriet 2012/892, samt Skyddade områden © Naturvårdsverket 2014. 
Kartproduktion Janni Servin 2014. 
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Länsstyrelsen i Östergötland förvaltar marken på uppdrag av Riddarhuset, som sedan 

1880-talet äger Föllingsö (Måreby 2003). Riddarhuset heter formellt Ridderskapet och 

Adeln och är en organisation som förvaltar egendomar som i stor utsträckning har 

kommit organisationen tillgodo genom arv och donation (Riddarhuset u.å.). 

Vägen fram till skyddet inom Natura 2000 var dock inte helt rak. 1989 skrev Kinda 

Kommun in Föllingsö som golfbana i sin översiktsplan, vilket väckte mycket känslor 

inte minst hos kulturmiljöintresserade. Trots oenigheter beviljades bygglov och fem 

provisoriska hål anlades på åkermarken (P4 Morgon). 

Området omfattades redan då av riksintresse för natur och kulturmiljövård och ett 

omfattande inventeringsarbete inleddes. Inventeringarna visade på både höga biologiska 

och kulturella värden då både rödlistade arter och fornlämningar kunde registreras. 

Föllingsös framtid var föremål för debatter i Riksdagen och 1992, efter att ägarna, 

Riddarhuset, hade kontaktat Riksantikvarieämbetet kunde ett skötselavtal slutas med 

Länsstyrelsen i Östergötland. Planerna om att anlägga en golfbana stannade vid just 

planer och de provisoriska hålen som byggts togs bort (P4 Morgon 2014 samt
2
). 

Utgångspunkten för restaureringen och bevarandet av området samt den nuvarande 

skötseln är Storskifteskartan från 1821. Föllinsgös småskaliga odlingslandskap är 

hemvist för många hävdgynnade och sällsynta arter och dessa påträffas framförallt i de 

gamla ängs- och hagmarkerna som genom många års brukande bildat värdefulla 

biotoper (Måreby 2003).  

 

 

 

 

 

 

                                                        
2 Mattias Schönbeck, antikvarie Länsstyrelsen Östergötland, muntligen vid studiebesök Föllingsö den 21 

februari 2014. 
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2.5.1 Inventeringsängen  

Inventeringsängen ligger i en sluttning strax öster om säteriets huvudbyggnad              

(N 6426523 E 535777 Jordbruksverket 2014; Figur 6). Ängens utbredning omfattar det 

som i Storskifteskartan benämns som Hemängen Kullen, Norra sidan av 

Hässlehagskullen samt delar av Hässlehagen med en genomsnittlig bonitet på 2,25 

(Figur 11).   

Ängen ingår i naturtypen 6510 ”Slåtterängar i låglandet” och biotopen ska enligt 

områdets bevarandeplan inte försämras för typiska arter såsom tidigblommande 

fältgentiana och darrgräs (Briza media; Länsstyrelsen 2010). 

Ängen mäter 0,3 ha (Jordbruksverket 2014), och hör till typen hårdvallsäng (Svensson 

& Moreau 2012). År 1991, i samband med att en skötselplan upprättades för Föllingsö, 

gjordes en inventering av kärlväxtfloran i syfte att kunna följa upp förändringar över tid. 

 

Figur 6: Utmätning av provrutor i inventeringsängen 2014-07-15. Den döda björken i bildens 
högra del finns med på skissen för provrutornas läge som kan ses i bilaga 1.                         
Foto: Magnus Thelaus. 
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2.5.2 Tidigblommande fältgentiana  

Tidigblommande fältgentiana (Gentianella 

campestris var. suecica; Figur 7) finns med på den 

så kallade rödlistan (Ibbe 2011) som redovisar den 

risk för utdöende som arten löper inom ett 

specifikt område, i detta fall Sverige 

ArtDatabanken 2011). Fältgentianan är fridlyst i 

hela landet och återfinns i kategorin starkt hotad 

(EN; ArtDatabanken 2015) och anses vara en bra 

indikatorväxt för artrika miljöer (Ibbe 2011). 

Fältgentiana är en ört med en tvåårig livscykel där 

den under första året bildar rosett, blommar under 

år två för att sedan dö.  

Figur 7: Fältgentiana. Foto: Maria Taberman (Engström & Karlsson 2006). 

 

Gentianella campestris är namnet på den art som kallas för ”vanlig” fältgentiana. Arten 

förekommer i sin tur i olika varieteter där indelningen har skett med hänsyn till 

blomningstid. Den tidigblommande fältgentianan har fått det vetenskapliga namnet 

Gentianella campestris var. suecica. Blomningen sker vanligen under juni-juli medan 

den senblommande varieteten blommar från slutet av juli (Lennartsson 2014). 

Växten förekommer oftast i friska – torra gräsmarker och i Sverige finns inga kända 

observationer utanför hävdade miljöer. Arten kan på ett effektivt sätt anpassa sig till 

olika störningar som exempelvis slåtter. Förökningen sker sexuellt via fröbildning och 

arten är nästintill självpollinerande även om pollinatörer förekommer. Tidigblommande 

fältgentianan är känslig för torka och variationen inom arten kan vara stor. Arten ordnar 

en del av sin näringsförsörjning med hjälp utav mykhorizzasvampar och påverkas 

mycket negativt av förnaansamling. Arten är kalkgynnad men inte kalkberoende. Tramp 

från betesdjur, torka och hög vegetation är hot som är särskilt stora under rosettstadiet.  

Arten anses vara en av de bästa indikatorarterna på värdefull ängsmark då den är 

mycket känslig för förändring i sin livsmiljö. Om fältgentiana återfinns på en plats är 

det också mycket troligt att många andra arter kan trivas här (Lennartsson 2014). 
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I Sverige har arten minskat kraftigt främst på grund av utebliven eller ändrad hävd som 

anses vara det som påverkar mest. Typen av hävd är mycket viktig och en ändrad hävd 

från t.ex. slåtter till bete kan få negativa konsekvenser. Arten har en kortlivad fröbank 

och vid upphörd hävd räknar man med att arten försvinner inom 5-15 år även om det i 

sällsynta fall har dykt upp exemplar så sent som efter 20 år. Försök har visat att arten 

gynnas av variation i hävden och när hävden inte är alltför intensiv. Den hävdregim som 

verkar vara mest fördelaktig är slåtter i kombination med efterbete. När en minskning 

sker trots att ”rätt” hävd utförs kan detta vara en indikation på att skötseln inte följer den 

historiska hävden, med exempelvis intensitet och cykel. Arten förekommer ofta fläckvis 

och varierar som ovan nämnt kraftigt varför det är av stor vikt med många observationer 

för att kunna uttala sig om tillståndet. Med hänsyn till variationen över åren bör även 

jämförelser med andra lokaler göras för att kunna avgöra hur året har varit. Om 

populationen utgörs av högst 50 individer anses risken för utdöende mycket stor. Är 

individantalet mellan 50-100 finns fortfarande en påtaglig risk. Klimatfaktorer såsom 

nederbörd och kvävenedfall har visats sig ha en relativt liten påverkan jämfört med 

hävden. (Lennartsson 2014).  

Trots sin minskade utbredning återfinns arten på relativt många lokaler i Östergötland. 

(Engström & Karlsson 2006) och Föllingsö sägs vara Östergötlands främsta lokal 

gällande tidigblommande fältgentiana (P4 Morgon 2014).  

 

2.6 Bakgrund till valt ämne  

Sveriges riksdag har satt upp ett antal miljökvalitetsmål, däribland ”Ett rikt 

odlingslandskap” (Miljödepartementet 2014). Inom ramen för detta mål finns ett antal 

indikatorer på hur arbetet fortlöper och slåtterängar är en av dessa eftersom de hyser 

stora natur- och kulturvärden. Målet om ett rikt odlingslandskap syftar till att bevara och 

förstärka såväl kulturella som biologiska värden (Naturvårdsverket 2013). Eftersom 

miljömålet innebär att bevara och förstärka områden som likt Föllingsö hyser höga 

värden anser jag det vara av intresse att undersöka om den återupptagna ängshävden har 

påverkat ängens vegetation. 
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3. Syfte  

Studien syftar till att undersöka hävdhistoriken och om den återupptagna ängshävden 

har påverkat kärlväxtvegetationen på Föllingsös slåtteräng och ta reda på om det finns 

någon koppling mellan ängens kontinuitet och dess bonitetsgradering.  

 

3.1 Frågeställningar 

1. Hur ser hävdhistoriken ut för Föllingsös slåtteräng och kan någon koppling 

göras mellan ängens kontinuitet och markens bonitetsgradering? 

 

2. Har antalet kärlväxter i slåtterängen förändrats efter återupptagen hävd? 

 

3. Har det skett en förändring av slåttergynnade arter? 

 

4. Har det skett en förändring av betesgynnade arter?  

 

5. Har den slåttergynnade arten tidigblommande fältgentiana ökat i antal sedan 

ängshävden återupptogs? 
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4. Metod och material 

För att klargöra hävdhistoriken gällande Föllingsös slåtteräng har analyser av 

lantmäteriakter utförts och de kartor som använts i studien är följande:  

Storskifteskartan från 1821.  

Behandlar i första hand Föllingsös åker- och ängsmark, men information finns även om 

betesmarker och skog. Denna typ av kartor upprättades i samband med 

storskiftesreformen som innebar att varje brukare skulle få en mer samlad 

brukningsareal varför en omfördelning av marken var nödvändig (Hall 2003). Kartan 

och dess tillhörande protokoll som bland annat ger inforation om markens 

bonitetsgradering (Figur 8) är daterad till 1820 men står angivet som 1821 i 

Lantmäteriets arkiv och är också det årtal som det hänvisas till i arbetet 

(Lantmäterimyndigheternas arkiv 05-KIS-83).  

 

Figur 8: Utdrag ur protokollet tillhörande Storskifteskartan 1821 (Lantmäterimyndigheternas 

arkiv 05-KIS-83). 
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Övriga kartor som använts i studien är: 

Häradsekonomisk karta (Rikets allmänna kartverk - Kisa J112- 36-3 1868-1877)  

Visar främst på markanvändning, gränser, vegetation och bebyggelse. 

Ekonomisk karta (Rikets allmänna kartverk - Kisa J133-7F5h48 1947) 

Visar fastigheter, byggnader, tomtmark och trädgård, ortnamn, fornminnen och 

odlingsområden med en flygbild i bakgrunden (Lantmäteriet u.å., a). 

Lantmäteriet (© Lantmäteriet) Ortofoto 2013/892 

Ett ortofoto är en geometriskt korrigerad flygbild (Lantmäteriet u.å., b). 

Sveriges geologiska undersökning (© SGU) Jordartskarta. Skala 1: 25000–50000 

 

Lantmäteriet (© Lantmäteriet) Översiktskartan 

 

Kartorna finns tillgängliga i digitalt format och har laddats hem för analys och 

bearbetning i GIS. Programmet som används för analysen är ArcGIS 10.1.  

För att kunna jämföra och analysera områdets markanvändning och dess förändring 

över tid har de historiska kartorna rektifierats mot dagens karta. En rektifiering innebär 

en anpassning så att de kartor som ska jämföras återfinns i samma koordinatsystem för 

att lättare kunna analyseras. Rektifieringen grundar sig på att ett antal passpunkter, som 

återfinns i både den historiska och den moderna kartan. Tillsammans flyttar de över den 

historiska kartan till dagens koordinatsystem, SWEREF 99 TM (Svensson 2008). 

Efter rektifieringen har digitala kartöverlägg gjorts för att i möjligaste mån svara på hur 

området hävdats över tid och om någon koppling kan göras mellan markanvändningens 

kontinuitet och markens bonitet. 

För information gällande Föllingsö som inte återfunnits i kartornas värld eller i 

tillgänglig skrift har ett studiebesök genomförts där områdets förvaltare Mattias 

Schönbeck, antikvarie på Länsstyrelsen Östergötland har varit min guide. Studiebesöket 

genomfördes 2014-02-21.  
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De fem provrutorna har inventerats vid fyra tillfällen, 1991-, 1993, 2001 och 2014. För 

åren 1991,1993 samt 2001 står Hans Sandberg för inventeringarna. 2014 års inventering 

är utförd på uppdrag av Länsstyrelsen Östergötland.  

Metoden som använts för att inventera kärlväxterna har varit en ”täckningsgradsanalys” 

där varje arts utbredning över markytan, sett ovanifrån, anges i procent av den aktuella 

provytan (Ekstam & Forshed 1996).  

Fem fasta provrutor har markerats ut med järnrör i samband med inventeringen 1991 

och täckningsgraden har bedömts enligt en skala som är uppdelad i följande klasser: 

+ = < 1 %  

1 = 1-4%  

2 = 4-12% 

3 = 12-25% 

4 = 25-50% 

5 = 50-75% 

6 = > 75 %                                                                       (Sandberg 2001)  

 

För att kunna utföra arbetet har jag förutom anvisningarna från Hans Sandberg (Bilaga 

1) även använt mig av metalldetektor (Figur 9) och ett 50-meters måttband för att kunna 

lokalisera provrutorna.  

 

Figur 9: Undertecknad söker efter permanenta markeringar av provrutor med metalldetektor.           

2014-07-14. Foto: Ann-Sofie Österberg. 
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”Den nya Nordiska Floran” (Mossberg & Stenberg 2003) har använts för att kunna 

identifiera de arter som observerats och en 1m
2
 träram med tillhörande gummiband 

(Figur 10) har använts vid täckningsgradsanalysen.  

 

Figur 10: Inventering av provrutor på Föllingsös slåtteräng 2014-07-15. Foto: Magnus Thelaus. 

 

Jag har använt mig av boken ”Om hävden upphör” (Ekstam & Forshed 1992) för att 

kunna kategorisera arter och använt tidigare inventeringsresultat för att följa upp 

skillnader mellan inventeringarna.  

Kategorierna som undersökts är framtagna med hänsyn till vart arterna historiskt sett 

har haft sin populationstyngdpunkt och är uppdelade enligt följande: 

Slåttergynnad (S) = Gräsmarksart som i lång tid haft sin populationstyngdpunkt i äldre 

typer av vinterfodermarker. Arter i denna grupp klarar ängshävd (slåtter + efterbete) på 

ett bra sätt och anses vara gynnade av slåtter framför bete. 

Betesgynnad (B)= Gräsmarksart som i lång tid haft sin populationstyngdpunkt i gamla 

typer av betesmarker. Gruppen klarar välhävdade förhållanden på ett bra sätt och anses 

gynnade av bete framför slåtter (Ekstam & Forshed 1992).  
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Den tidigblommande fältgentianan har undersökts utifrån inventeringsresultat som dels 

utförts i Floraväktarnas regi och hämtats från artportalen, dels av Hans Sandberg som 

utfört de tre första provruteinventeringarna. Resultatet för den tidigblommande 

fältgentianan gäller inte de fasta provrutorna utan behandlar förekomsten över hela 

slåtterängen där antalet plantor räknats genom strövning.  

För att analysera resultaten har jag använt mig av Microsoft Excel. 

Jag har använt mig av en så kallad ”klassmitt” där varje klassning av medeltäckningen 

har omvandlats till sitt mittvärde. För att räkna ut artens karakteristiska täckning har jag 

summerat den totala täckningsgraden och dividerat med det antal rutor som arten 

förekommer i, det vill säga artens frekvens. Tabellerna i resultatdelen är uppbyggda så 

att basen utgör artens frekvensprocent och exponenten artens karakteristiska 

täckningsgrad. 

Förändringar i andelen slåttergynnade- och betesgynnade arter mellan inventeringsåren 

undersöktes med en ANOVA. ANOVA är en förkortning av ”ANalysis Of VAriance” 

och används när man vill analysera mer än två gruppers variation (Vejde 2013). 

Signifikansnivå sattes till 0,05.  

 

En sammanställning av tidigare inventeringar på Föllingsö (Sandberg 2001) och ”Om 

hävden Upphör” (Ekstam & Forshed 1992) samt inventeringen 2014 har använts för att 

kunna analysera om förändringar skett i området under den aktuella tiden.   
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5. Resultat 

5.1 Hävdhistorik och bonitet 

Ängens utbredning omfattar det som i Storskifteskartan från 1821 (Figur 11) benämns 

som Hemängen Kullen, Norra sidan av Hässlehagskullen samt en mindre del av det 

som benämns som Hässlehagen. Hemängen Kullen och Norra sidan av 

Hässlehagskullen är beskrivna som ängsmark medan delen som benämns Hässlehagen 

utgörs av hagmark och den genomsnittliga boniteten för området är 2,25.   

Ängen kategoriseras som äng i den Häradsekonomiska kartan från perioden 1868-77 

(Figur 15).  

Ängen betades från omkring 1940 till 1990 (Sandberg 2001) och de planer som Kinda 

Kommun haft för att anlägga golfbana på platsen medförde att betet uteblev åren 1991-

1992. 1993 återupptogs ängshävden (Sandberg 2001) och sköttes inledningsvis av 

Naturskyddsföreningen i Kinda-Ydre
3
.  

Enligt Länsstyrelsen Östergötland som är förvaltare av området har ängen skötts med 

slåtter (1 gång/år) och efterbete utan uppehåll sedan 1993
4
.  Sedan 2008 slåttras ängen 

av företaget Slåttergubben som utför arbetet mellan 15-25/7 varje år
5
. 

1947 års karta utgörs av ett flygfoto med överlagrade symboler och 2013 års karta av ett 

Ortofoto (Figur 16 & 17). 

Genom att studera protokollet till Storskifteskartan 1821 (Lantmäterimyndigheternas 

arkiv 05-KIS-83) av Lantmätare M. E Marin har följande information inhämtats: 

Områdets som studerats mäter totalt 515 ha. (Lantmäterimyndigheternas arkiv 

05-KIS-83). 

 

Ängsmarkens högsta avkastning beskrivs vara 6 lass/tunnland. 1 tunnland är ca 

4936 m2. (Nationalencyklopedin 2014a) Bonitetsgraderingen av ängsmarken går 

från 0,25-6. 

                                                        
3
 Roland Yngwe, suppleant i Naturskyddsföreningen Kinda- Ydre, e-postmeddelande 7 mars 2015. 

4
 Mattias Schönbeck, antikvarie Länsstyrelsen Östergötland, e-postmeddelande 24 februari 2015. 

5
 Jan Wester, ägare av Slåttergubben, e-postmeddelande 8 mars 2015. 
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Åkerjorden av bonitetsgrad 4,5 – 6 uppges bestå av mullblandad lera på god 

botten. Bonitetsgraderingen 3-4,5 beskrivs som sandblandad mylla på mindre 

god botten. För graderingen 2,5-3 uppges ingen information gällande jorden. 

 

Generella förändringar som observerats i kartmaterialet från åren 1821-2013 : 

Utvecklingen från Storskifteskartan 1821 till Häradsekonomen 1868-1877 visar 

bland annat att skogen har expanderat. Även åkermarken har expanderat och 

såväl skog som åker har i många fall expanderat på ängens bekostnad. Detta ses 

bland annat vid Brostugan i områdets östra del. Ängsmarkerna vid Brostugan 

som lagts om till åker hade en bonitet på 5 respektive 3,5. (Objekt 44+45). Flera 

exempel finns i tabell 2.   

 

Förändringen av markslagens utbredning uppmätta i hektar (ha) återfinns i tabell 

1.               

 

1 ha = 10 000 m2 (Nationalencyklopedin 2014b). 

 

 

 

Tabell 1: Markslagens förändrade utbredning från tiden för Storskifteskartan (1821) till 
Häradsekonomiska kartan (1868-1877). Måtten visas i hektar (ha). 

Markslag Areal (ha) 1821 Areal (ha) 1868-1877 

Skog 275 375 

Äng 91 74 

Åker 19 33 
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Tabell 2: Ängsobjekt från 1821 års storskifteskarta som fått en ny markanvändning i den 
Häradsekonomiska kartan (1868-1877). 

Ängsobjekt 

1821 
Bonitet 

Areal 

(ha) 

Ny markanvändning i Häradsekonomisk karta 

1868-1877 
 

44 5 0,43 
Åker (i anslutning till befintlig åkermark med en 

bonitetsgradering på 6 och 4,75.) 
 

45 3,5 2,4 Skog  

56 3,5 1,9 Åker  

99 2,5 0,49 Skog  

134 3 0,43 Åker  

135 4 0,04 
Åker (i anslutning till befintlig åkermark med en 

bonitetsgradering på 5, 5, och 6). 
 

149 2,5 3,5 
Åker (i anslutning till befintlig åkermark med en 

bonitetsgradering på 3,3, 4,5 och 5). 
 

187 1,5 0,99 Skog  

216 5 0,46 Åker  

 

 

Objekt nummer 44, 135 och 149 ligger alla i anslutning till redan befintlig åkermark 

med höga bonitetstal. För objekt 44 är boniteten på anslutande åkermark i genomsnitt 

5,4, för objekt 135 är den genomsnittliga bonitetsgraderingen 5,3 och för objekt 

nummer 149 är siffran 3,9. 
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Från tiden för Häradsekonomiska kartan (1868-1877) fram till Ekonomiska 

kartan (1947) uppmärksammades följande:  

 

Vissa åkerstycken tenderar att ha rätats ut och ny bebyggelse har 

tillkommit. Dikning antas ha utförts eftersom flera indikationer med bland 

annat nytillkommen åkermark på tidigare våta partier och markeringar för 

dikning kan ses i kartan. Små delar av åns sträckning har förändrats, men 

ån är i stort oförändrad. Forså pappersbruk har tillkommit i områdets 

sydöstra del.   

Från den ekonomiska kartan från 1947 fram till 2013 års ortofoto har 

åkermarken i nordväst övergått till bete och en ny vägsträckning kan ses 

förbi gården. I anslutning till denna har även åns sträckning förändrats, 

troligen genom kulvertering. Åns sträckning har även förändrats något i 

anslutning till pappersbruket i sydöst. Skogen har tätnat och har i flera fall 

växt upp på tidigare åkermark. Detta kan bland annat ses i objekt 54, 

Stockhultskärret som varit klassad som äng fram till den ekonomiska 

kartan (1947) när den istället är markerad som åker. I kartan finns synliga 

dikningssymboler. På 2013 års ortofoto utgörs ytan av tät skog. Ytan 

mäter 0,99 ha och hade 1821 en bonitetsgradering på 2,5. 

 

Generellt sett kan man se att åkermarken ligger i eller i nära anslutning till det ler och 

silt -stråk som går centralt genom Föllingsös ägor, medan ängsmarken snarast är 

belägen på områdena som utgörs av morän. De områden som odlats längre ifrån 

säteriets gårdstomt återfinns i stor utsträckning i anslutning till moränstråk.  
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Den analys av boniteten som har utförts, både gällande ängs- och åkermark påvisar att 

det finns ett mönster som indikerar följande: 

Åkermark med hög bonitet återfanns till största del i det lerstråk som omfattar 

de delar av Föllingsös ägor som är belägna närmast gårdstomten och avtar med 

avståndet till denna.  

 

Ängsmarkens bonitet ökar med närhet till åker med hög bonitet samt närhet till 

vatten. Resultatet kan ses i figur 12, 13 och 14. 

 

Analyser gällande ängens utveckling kontra dess bonitet har utförts och resultaten har i 

flera fall visat att ängsmark med hög bonitet med tiden har övergått till åkermark, se 

tabell 2.  Även om denna utveckling inte är allenarådande kan ändå en viss koppling 

skönjas till att ängsmark med lägre bonitet i större utsträckning har bevarats och har 

därmed en längre kontinuitet.  
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Figur 11: Inventeringsängens läge på Storskifteskartan från 1821 - Lantmäterimyndigheternas 
arkiv 05-KIS-83.© Lantmäteriet 2012/892 
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Figur 12: Bonitetsmönster för Föllingsös åker och ängsmarker 1821. Källa: 
Lantmäterimyndigheternas arkiv 05-KIS-83 © Kartproduktion Janni Servin 2014. 
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Figur 13: Bonitetsmönster för Föllingsös ängsmarker 1821. (Storskifteskartan från 1821 - 
Lantmäterimyndigheternas arkiv 05-KIS-83.© Lantmäteriet 2012/892).  

Kartproduktion: Janni Servin 2014. 
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Figur 14: Bonitetsmönster för Föllingsös åkermarken 1821. . Källa: Lantmäterimyndigheternas 
arkiv 05-KIS-83 © Kartproduktion Janni Servin 2014. 
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Figur 15: Inventeringsängens läge på den Häradsekonomiska kartan från 1868-1877 - Rikets 
allmänna kartverk - Kisa J112- 36-3 1868-1877.© Lantmäteriet 2012/892 
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Figur 16: Inventeringsängens läge på den ekonomiska kartan från 1947 - Rikets allmänna 
kartverk - Kisa J133-7F5h48 1947.© Lantmäteriet 2012/892 
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Figur 17: Inventeringsängens läge på 2013 års Ortofoto .© Lantmäteriet 2012/892 

 

 

 

 

 

 



 

43 
 

5.2 Artantal 

Antalet kärlväxter i provrutorna har minskat med 28 % (från 32 till 23 arter per m
2
) 

mellan 1991 och 2014 (Figur 18). 

 

2014 års inventering visar att sex stycken nya arter har observerats i jämförelse med 

övriga inventeringar där den slåttergynnade staggen (Nardus stricta), en obestämd 

orkidé (Orchidaceae) och indikatorarten ögontröst (Euphrasia stricta var. brevipila) är 

några (Bilaga 2). Övriga arter som tillkommit är allmänna gräsmarksarter (G; Enligt 

Ekstam & Forshed 1992) i form av ängsvädd (Succisa pratensis) nyponros (Rosa 

dumalis) och rotfibbla (Hypochoeris radicata).  

 

 

Figur 18: Artantal/m2 (medelvärde), n=5. Inventeringen 2014 visar att artantalet har minskat 

med 28 % sedan 1991.  

 

Det totala antalet observerade arter i provrutorna har varierat över åren, där 1991 års 

inventering resulterade i 50 st. arter. 1993 observerades 57 arter, 1993 56 arter och 2014 

47 arter (Bilaga 2). 
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Nederbördsmätningar har inte funnits tillgängliga för samtliga inventeringsår men 2001 

beskrivs generellt som ett relativt blött år och trakterna kring Föllingsö har mätt upp 

normal nederbördsmängd med 700 mm för hela året (SMHI 2014a). 2014 uppmätte 

Linköping, som ligger ca 5 mil norrut från Föllingsö den torraste julimånaden sedan 

1901 med endast 5 mm regn men en total årsnederbörd på omkring 600 mm (SMHI 

2014b) . Året före inventeringen, 2013, som också kan påverka vegetationssäsongen 

hade området en årsnederbörd på ca 500 mm, vilket är ca 200 mm under det normala 

(SMHI 2014c). Torkan kan ha påverkat vissa arters utbredning.  
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5.3 Hävdgynnade arter 

Andelen slåttergynnade arter har inte förändrats sedan ängshävden återupptogs (Figur 

19; ANOVA; F = 1,76, p>0,05).  

1991 utgjorde de slåttergynnade arterna 16 % av de inventerade arterna, 2014 var 

resultatet 19 %. 

Andelen betesgynnade arter har minskat sedan ängshävden återupptogs (Figur 19: 

ANOVA; F = 2,9, p<0,05). 1991 var andelen betesgynnade arter 32 % och 2014 26 %. 

 

 

 

Figur 19: Resultatet avser andel av det totala antalet inventerade arter, baserat på 

hävdkategorier. Betesgynnade arter har minskat sedan ängshävden återupptogs medan 

andelen slåttergynnade arter är oförändrat.  
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Antalet arter som observerats inom respektive kategori redovisas i tabell 3. 

 

Tabell 3: Sammanfattning av antalet arter inom undersökta kategorier. 

Inventeringsår 1991 1993 2001 2014 

Slåttergynnade 8 8 11 9 

Betesgynnade 16 18 16 12 

 

Frekvens och karakteristisk täckningsgrad för hur de slåtter- och betesgynnade arterna 

har varierat mellan inventeringsåren (Tabell 4 och 5).  

 

Tabell 4: Slåttergynnade arter (Enligt Ekstam & Forshed 1992). Siffran i basen utgör artens 
frekvensprocent, exponentsiffran representerar artens karakteristiska täckningsgrad. N=5. 

Art  1991 1993 2001 2014 

Darrgräs Briza media 80
7
 80

7
 80

4
 100

2
 

Gulvial Lathyrus pratensis 60
3
 20

3
 - - 

Gökärt Lathyrus linifolius 100
5
 100

9
 100

5
 100

5
 

Prästkrage Leucanthemum vulgare - - 20
3
 - 

Rödklint Centaurea jacea - - 60
4
 20

3
 

Rödklöver Trifolium pratense 80
5
 60

4
 60

16
 40

3
 

Skogsklöver Trifolium medium 40
3
 60

2
 60

4
 20

1
 

Stagg Nardus stricta - - - 40
5
 

Stor Blåklocka Campanula persicifolia 40
3
 60

3
 40

5
 - 

Svinrot Scorzonera humilis 60
4
 40

11
 40

48
 20

19
 

Tidigblommande 

fältgentiana 

Gentianella campestris var. 

suecica 

- 20
3
 40

11
 20

1
 

Vitmåra Galium borale - - 20
3
 - 

Ängsfryle Luzula multiflora 60
2
 - 20

3
 20

1
 

Totalt antal slåttergynnade arter 8 8 11 9 
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Tabell 5: Betesgynnade arter (Enligt Ekstam & Forshed 1992). Siffran i basen utgör artens 
frekvensprocent, exponentsiffran representerar artens karakteristiska täckningsgrad. N=5. 

Art  1991 1993 2001 2014 

Brudbröd Filipendula vulgaris - - 20
3
 40

10
 

En Juniperus communis 20
3
 20

8
 20

3
 - 

Gråfibbla Pilosella officinarum 100
5
 80

5
 100

5
 100

2
 

Grässtjärnblomma Stellaria graminea 40
3
 40

2
 80

3
 - 

Gulmåra Galium verum 80
3
 100

4
 40

5
 80

1
 

Kamäxing Cynosurus cristatus 100
4
 40

3
 100

3
 40

1
 

Knippfryle Luzula campestris 80
4
 60

1
 20

3
 - 

Knägräs Danthonia decumbens 80
8
 80

11
 100

3
 80

4
 

Liten Blåklocka Campanula rotundifolia 60
6
 100

4
 100

5
 100

1
 

Mandelblomma Saxifraga granulata 20
3
 - - - 

Pillerstarr Carex pilulifera - 20
3
 - - 

Rödven Agrostis capillaris 100
7
 100

6
 80

9
 60

2
 

Rölleka Achillea millefolium 100
4
 100

6
 80

3
 60

1
 

Smultron Fragaria vesca 80
4
 60

3
 40

3
 20

3
 

Smörblomma Ranunculus acris - 40
1
 - - 

Solvända Helianthemum nummularium 40
23

 40
19

 60
24

 40
3
 

Tjärblomster Silene viscaria - 20
3
 40

4
 - 

Vårstarr Carex caryophyllea 80
4
 80

5
 80

3
 20

1
 

Äkta johannesört Hypericum perforatum 60
8
 60

1
 - 40

2
 

Ärenpris Veronica officinalis 80
2
 20

3
 20

1
 - 

Totalt antal betesgynnade arter  16 18 16 12 
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5.4 Tidigblommande fältgentiana  

Antalet tidigblommande fältgentiana har varierat mycket mellan inventeringsåren (Figur 

20). 

 

 

Figur 20: Antalet tidigblommande fältgentiana varierar kraftigt mellan inventeringsåren. 
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6. Diskussion 

6.1 Hävdhistorik och bonitet 

 

Att Föllingsös slåtteräng har varit kontinuerligt hävdad från 1821, om än med skiftande 

metod, gör att ängen är intressant såväl ur ett biologiskt som kulturhistoriskt perspektiv. 

Angivelserna om ängens avbrott som slåtteräng (1940-1993) har hämtats från 

Sandbergs rapport (2001). I kartanalysen är den exakta tidpunkten för när slåtter 

upphörde och ersattes med bete dock svår att avgöra med tanke på det tidsspannet 

mellan de olika kartakterna samt kartornas symbolisering.  

De förändringar som kan ses mellan perioderna för de olika kartakterna kan i stort 

kopplas till de förändringarna gällande bland annat produktion och redskap (Gadd 

2009). 

Ett mönster för förändringen är att de ängsmarker med högre bonitet är de som i störst 

utsträckning blivit omlagda till åker. Ett tydligt exempel är ängsmarken vid Brostugan i 

öster där den omlagda ängen haft en bonitetsgradering på 5 respektive 3,5. 

 I och med möjligheten att dika, har ny jordbruksmark, som tidigare varit alltför 

vattensjuk för att kunna bära ett jordbruk med god avkastning kunnat tas i anspråk 

(Myrdal, Morell & Larsson 1997). Traktorns intåg i jordbruket banade väg för att bruka 

tyngre jordar varför jordbruksmarken ökat på tidigare obrukad mark alternativt mark 

med annan användning. Att produktionen av djurfoder på ängsmark drastiskt har 

minskat och i stället fått sin hemvist i den odlade vallen förklarar varför ängsmarken 

med tiden istället har nyttjas som åker (Gadd 2009, Isacsson & Flygare 2003). För 

exempel på Föllingsös ägor, se tabell 2. 

Ängsmarker med lägre bonitet har i större utsträckning övergått till bete och i vissa fall 

bevarats. Mönstret överensstämmer med Ekstam, Aronsson & Forshed (1988). Att 

bonitetsanalysen visar på ett mönster där de högre bonitetsgraderna i stor utsträckning 

återfinns i närheten av vattendrag och gårdstomt samt minskar med avstånden till dessa 

överensstämmer väl överens med Svenssons (2008) studier av mönster på moränlera. 

Dock tittar Svensson endast på åkermark, medan analysen av Föllingsö främst fokuserat 

på ängsmark varför en rak jämförelse inte är möjlig.  
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Att Svenssons undersökningar utförts i sydligaste Sverige och min är utförd på ett 

område i norra Götaland gör att studierna inte är helt jämförbara även om liknande 

mönster kan påvisas. Förklaringen till placeringen och koncentrationen av 

produktionsmarken kan antas ha med områdets naturliga förutsättningar att göra, då den 

ursprungliga gårdsbebyggelsen finns i svackan med bördig lerjord i närheten av 

vattendragen. Vattendragens roll i boniteten består av en förmodad översilningseffekt 

där närsalter har kommit markerna tillgodo vid höga vattenflöden (Aronsson & Matzon 

1987).  Att ängsmark med hög bonitet i stor utsträckning finns i anslutning till åker av 

hög bonitet kan också påvisas. Detta kan antas ha en koppling till näringsurlakning från 

högre liggande åkrar som sedan ansamlas på lägre liggande marker. (Johansson 2012). 

Som så ofta finns ingen ”regel utan undantag” och det gäller även här. På ett fåtal 

ställen följer inte ängens bonitet det övriga mönstret utan har andra förklaringar än 

närhet till åker med hög bonitetsgradering och vatten. Det finns fall där ängsmarkens 

bonitetsgradering är såväl lägre som högre trots närheten till ovan nämnda parametrar. I 

dessa fall är ofta topografin en trolig förklaring. I flera fall är så att ängarna med högre 

bonitet, trots att ovan nämnda parametrar inte spelar in, ligger lägre än omgivande mark 

och därav kan ansamla en högre näringshalt. De ängarna med lägre bonitet trots 

närheten till gårdstomt, vattendrag och åkrar av hög bonitet har i stället i många fall 

legat högre och därmed antas ha utsatts för en högre urlakning. (Johansson 2012).  

Graderingen 2,25 innebär att ”inventeringsängen” återfinns i den sämre delen av 

bonitetsskalan och kopplas samman med resultatet ovan vilket innebär att ängsmark av 

lägre bonitet i större utsträckning ”klarat” sig ifrån rationalisering till bland annat 

åkermark eller skog. Benämningen ”kullen” i båda marknamnen som ligger inom 

området för ”inventeringsängen” knyter väl an till dagens verklighet och den 

sluttningsanalys som utförts i GIS. Sluttningen kan vara en bidragande orsak till 

värderingen och valet av markanvändning (Johansson 2012).  

Att inga faktiska arealuppgifter för ängsmarken presenterats för kartorna 1947 och 2013 

grundar sig i svårigheten att bedöma ängens exakta utbredning i de mer moderna 

kartorna. Svårigheten hänger samman med att ängens betydelse minskat och därmed 

symboliseringen i kartbilderna.  
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6.2 Artantal 

Antalet kärlväxtarter har minskat något i slåtterängen sedan ängshävden återupptogs.  

En förändring som endast visar på ett ökat artantal är inte per automatik positivt då det 

är avgörande vilka de specifika arterna är och vad dessa har för indikatorvärde gällande 

hävdregimen. Ett exempel från västra Östergötland visar att en igenväxning har gett ett 

tillskott på antalet arter men att arterna i sig är sådana som anses vara typiska 

ohävdsarter, som med stor sannolikhet skulle dominera om lokalen vore i ohävdat skick. 

De arter som hade försvunnit var alla starka indikatorer för ett välhävdat växtsamhälle 

(Ekstam & Forshed 1996). Att artantalet minskar per m
2
 på Föllingsös slåtteräng 

behöver därför inte betyda något klart negativt. Ögontröst, orkidé och stagg är positiva 

nykomligar (Ekstam & Forshed 1996). Ängssyra (Rumex acetosa) och majsmörblomma 

(Ranunculus auricomus) är exempel på arter som inte observerats 2014. Dessa arter 

tillhör kategorin ”allmänna gräsmarksarter” (G/g; Ekstam & Forshed 1992) varför deras 

frånvaro inte anses vara speciellt negativt i sammanhanget.   

Vårbrodd (Anthoxanthum odoratum), grässtjärnblomma (Stellaria graminea) och 

tjärblomster (Lychnis viscaria) tillhör arter som i ett inledande skede ökar för att sedan 

minska kraftigt när optimal hävd upphör (Ekstam & Forshed 1992). Detta stämmer väl 

överrens med 2014 års inventeringsresultat varför minskningen i första hand antas bero 

på ändrad hävd.  

En art som vårbrodd har tydliga vår och hösttoppar (Hansson & Fogelfors 2000) varför 

denna eventuellt även kan ha förbisetts. 

Björk (Betula), en (Juniperus communis) och rönn (Sorbus aucuparia) är även de arter 

som inte observerats i provrutorna under 2014. En trolig förklaring till detta torde vara 

att dessa försvunnit i samband med att skötseln övergått från bete till slåtter. En är en 

klart betesgynnad art (Ekstam & Forshed 1992) som med sitt taggiga yttre har en god 

försvarsstrategi mot betesdjur. Strategin fungerar dock inte under slåttrade förhållanden 

(Lennartsson & Linkowski Axelsson 2011) varför arten troligen missgynnats av den 

ändrade hävden.  
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De år som uppvisat höga antal observerade arter kopplas till de på året tidigast utförda 

inventeringarna (1993-07-02 samt 2001-06-28/29). Den inventering som har lägst antal 

observerade arter kopplas till den på året senast utförda inventeringen (2014-07-15). 

Dock är troligen den fenologiska tidpunken, det vill säga det mönster som naturen 

uppvisar till följd av temperatur och nederbörd (SMHI 2015) viktigare än faktiskt 

datum.  

 

Att artantalet 1993 visar på den högsta artrikedomen kopplas till successionsfasen och 

den igenväxning som förmodas ha startat i samband med den upphörda hävden (Ekstam 

& Forshed 1992; Hellström, Huhta, Rautio & Toumi 2006). För många arter innebär en 

upphörd hävd inledningsvis en fas där många arters blom- och fröproduktion ökar 

(Eriksson 2007). Tidsaspekten är viktig och det tar tid innan arterna reagerar på 

störningarna. Detta kan vara en förklaring till att 2014 års resultat avviker från övriga, 

speciellt den minskning som skett sedan 2001.   

Lennartsson och Linkowski Axelssons studie (2011) visar att ändrad hävd ger ett 

minskat artantal. I likhet med en undersökning i Uppsala län (Glimskär & Svensson 

1990) har mark som övergått från betesmark till slåtteräng inneburit en minskning av 

antalet arter. Minskningen i försöket i Uppsala (Glimskär & Svensson 1990) skedde 

inledningsvis för att sedan vända och istället visa på en ökad artrikedom under 

försöksperioden som sträckte sig från 1954 -1989. Glimskär & Svensson (1990) påtalar 

att stora årsvariationer kan uppkomma på grund av slåtter varför även slumpvisa 

variationer i täckningsgrad kan uppstå. I försöket undersöktes förändringar på mark som 

slåttrades en respektive två gånger om året och resultatet visade att de ytor som 

slåttrades vid två tillfällen ökade i artantal. 

 

Den biologiska mångfalden i en biotop är hotad, inte bara av att ytan som den finns på 

successivt minskar utan också av hur biotoperna är placerade i förhållande till varandra 

och om det finns någon spridningsmöjlighet dem emellan. I takt med tidigare nämnda 

orsaker har odlingslandskapets småbiotoper inte bara påtagligt minskat i faktisk areal 

utan även fragmenterats. Sannolikheten för att dö ut av slumpmässiga orsaker ökar för 

populationer på små isolerade ytor (Smith & Öckinger 2011). Föllingsö ingår i ett 

Natura 2000 område vilket innebär ett skydd av den direkt omgivande miljön varför 

skyddet mot slumpmässigt utdöende förhoppningsvis kan begränsas.  
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En undersökning av en kontinuerligt hävdad slåtteräng i Småland (Berlin, Linusson, & 

Olsson 2000) visar på en minskad artrikedom som tillskrivs små förändringar i 

intensitet i kombination med ett ökande kvävenedfall och landskapsförändringar i stort 

så som Smith och Öckinger (2011) påtalar. Eftersom detta inte har behandlats i denna 

studie kan detta varken bekräfta eller dementera de resultat som framkommit.  

För att stoppa det minskande artantalet och i framtiden förhoppningsvis kunna öka 

detsamma på Föllingsös slåtteräng rekommenderas försök där slåtter utförs två gånger 

per år eftersom hävdintensiteten med nuvarande intervall kan ha varit för låg. För att 

ytterligare förbättra förutsättningarna för ett ökande artantal är det viktigt att även de 

moment som vid sidan av slåtter nämns i ”hävdcykeln” utförs, däribland fagning som 

motverkar en skadlig förnaansamling (Reuterskiöld 1996). I takt med att försöket 

fortlöper finns det skäl att tro att trenden kan vända i likhet med studien i Uppsala. Det 

är av stor vikt att det finns permanenta rutor att följa eftersom detta är en faktor som 

ökar tillförlitligheten i resultaten. (Lunds Universitet 1977). Ett lämpligt 

inventeringsintervall för ängsmarker är ca 5 år
6
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
6
  Eva Waldemarson, universitetslektor vid biologiska institutionen, Lunds Universitet, e-postmeddelande 

18 augusti 2015. 
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6.3 Slåttergynnade arter 

De slåttergynnade arternas förekomst har inte förändrats till följd av den återupptagna 

hävden. I ett generellt näringsfattigt område som Föllingsö sker förändringen något 

långsammare än på näringsrika platser där mångfalden förändras snabbare. I 

resursfattiga områden kan resultat av förändringen ibland inte visas förrän efter 30 till 

40 år (Weiss & Jeltsch 2015). Med tanke på att slåttergynnade arter generellt trivs på 

näringsfattiga växtplaster på grund av rådande konkurrensförhållanden (Ekstam & 

Forshed 1992) i kombination med att inventeringarna ännu endast pågått i drygt 20 år 

(1991-2014) kan detta förklara varför ingen ökning kan ses.  

Darrgräset har ökat i frekvens och förekommer i fler rutor än tidigare men har en lägre 

karakteristisk täckningsgrad än innan. Den tidigblommande fältgentianan har minskat i 

både frekvens och karakteristisk täckningsgrad. Att dessa två arter följs upp är av 

särskilt intresse då de tas upp som viktiga arter i områdets bevarandeplan (Länsstyrelsen 

2010).  

Svinrot (Scorzonera humilis) är en art som haft en hög karakteristisk täckningsgrad vid 

alla inventeringstillfällena och detta stämmer väl överrens med Ekstam, Aronsson & 

Forshed (1988) som menar att svinrot är den art som täcker störst del av markytan om 

man tittar på ängar söder om norrlandsgränsen. Svinrot har svårt att konkurrera utanför 

ängsmarken och förekomsten av arten indikerar tidigare eller pågående ängshävd. Arten 

är attraktiv för betesdjur varför den gynnas av en slåtterregim. Svinroten förökar sig 

många gånger vegetativt och troligen kan den stora utbredningen utgöras av kloner 

(Ekstam, Aronsson & Forshed 1988). 

Stagg (Nardus stricta) observerades första gången 2014 medan prästkrage 

(Leucanthemum vulgare) och vitmåra (Galium borale) endast har varit representerade i 

2001 års inventering vilket har inverkat på resultatet. 2001 hade en normal 

nederbördsmängd (SMHI 2014 a, b & c) vilket kan ha inverkat på förekomsten av 

antalet arter i ängen. Variationerna i resultaten tros delvis bero på 

inventeringstidpunkten. Stagg är en indikator på näringsfattig mark (Hellström et.al 

2006) varför förekomsten anses positiv då ängen generellt sett är och ska representera 

en näringsfattig växtplats.  
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6.4 Betesgynnade arter 

De betesgynnade arterna har minskat något sedan ängshävden återupptogs. 

Resultatet tillskrivs den ändrade hävden där betesgynnade arter har minskat ju längre tid 

som gått efter att beteshävden upphört och slåtter återkom. Vid sidan av ändrad hävd 

kan även andra orsaker såsom inventeringstidpunkt ha bidragit till resultatet vilket 

framgår av avsnitt 6.2, Artantal. 

Att de betesgynnade arterna har minskat beror troligen på att bete som hävdregim är 

mer selektiv än slåtter då betesdjuren väljer bort vissa arter medan en lie eller slåtterbalk 

går hänsynslöst fram utan urskiljning. Detta kan ha resulterat i att betesgynnade arter 

som tidigare har undgått bete nu gått en hårdare hävd till mötes (Lennartsson & 

Linkowski Axelsson 2011). Det material som fås i samband med slåtter förs bort från 

ytan varför en successiv näringsutarmning sker. Att ha betesdjur på marken innebär vid 

sidan av selektivt valda arter även tramp och blottade ytor samt en viss gödsling som 

främjar flera av de betesgynnade arterna (Berlin, Linusson, & Olsson 2000).  

Rölleka, mandelblomma och ärenpris är arter som gynnas av tramp (Ekstam & Forshed 

1992) som minskat eller inte alls förekommer i inventeringen 2014, vilket indikerar att 

återupptagen slåtterhävd är orsaken till minskningen. Rölleka, tillsammans med andra 

minskande arter som kamäxing (Cynosurus cristatus), smultron (Fragaria vesca) och 

smörblomma (Ranunculus acris) är arter som indikerar måttligt till kväverika 

växtplatser (Ekstam & Forshed 1992). Arternas minskning ses därför som en indikation 

på att platsen tenderar att bli mer näringsfattig.  
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6.5 Tidigblommande fältgentiana  

Resultatet varierar mycket mellan inventeringsåren. År 1991 har antalet rapporterats till 

600 st. och det ”0-värde” som rapporterats 1993 tillskrivs den tillfälliga igenväxningen 

och artens varierande årscykel. Toppvärdet från 2001 visar ett uppskattat antal på 4000 

plantor vilket kan vara ett resultat av återupptagen hävd i kombination med ett för arten 

gynnsamt inventeringsdatum (2001-06-28/29) samt det faktum att arten naturligt har en 

mycket varierande förekomst och är känslig för bland annat nederbördsmängder som 

har avvikit för åren 2001 och 2014 (SMHI 2014 a, b & c). 

 

På grund av artens föränderlighet krävs ett stort antal observationer för att kunna dra 

några slutsatser (Lennartsson 2014) varför några sådana inte presenteras här. 

Floraväktarna gör en viktig insats och så småningom kan förhoppningsvis en tillräcklig 

och representativ datamängd finnas tillgänglig för analys. Resultatet gäller för hela 

ängsytan och en skattning av antal försvåras troligtvis i samband med en ökande yta. 

Som med alla typer av inventeringar finns svårigheter med artbestämning och flera 

rapporter finns med den senblommande varianten av fältgentiana (Gentianella 

campestris var. campestris). Flera av observationerna är inrapporterade på ett datum 

som normalt hade varit lämpat för den tidiga underarten. Enligt Floraväktarna
7
 är det 

troligt att båda arterna finns på platsen varför en viss osäkerhet finns beroende på när 

inventering sker.  

 

Den tidigblommande fältgentianan har en varierande och i viss mån även en nyckfull 

livscykel vilket gör att den utan påverkan kan variera kraftigt i förekomst. Arten anses 

vara en god indikator då den svarar snabbt på förändring (Lennartsson 2014).  

 

Med vetskapen om artens livscykel har jag övervägt om inte en annan art hade varit 

lämpligare att följa som indikator och kanske hade kunnat visa på ett tydligare och mer 

lättolkat resultat.  

 

 

                                                        
7 Kjell Antonsson, samordnare för Floraväktarna i Östergötland, e-postmeddelande 4 april 2015. 
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6.6  Felkällor  

Den största felkällan är den mänskliga faktorn i alla led. Lantmätarens generalisering av 

kartbilden, tidpunkter för inventeringar som kan ha bidragit till att vissa arter förbisetts 

samt att författaren kan ha missat eller feltolkat information.  

Inledande problem med att hitta fram till provrutorna har funnits varför en viss 

felmarginal kan finnas i utplaceringen av träramarna. Anledningen till en minskad 

observation av arter förutom en faktisk förändring kan ha att göra med tidpunkten för 

inventeringen samt observatörens erfarenhet (Liljelund & Zetterberg 1987).  

De tre inledande inventeringarna är utförda av samma person och uppvisar också en stor 

likhet gällande observationerna varför skillnaden kanske blivit mindre om samma 

person även utfört inventeringen 2014. Dock är det föga troligt att samma person skulle 

ha gjort en identisk skattning ens på samma material strax efter att en första skattning 

gjorts varför sådana variationer ändå är väntade (Millberg, Rydgård & Stenström 2003) 

i kombination med förändring i samband med successionsförloppet.  

6.7 Metoddiskussion  

Det finns faktorer kring den faktiska inventeringen som kan ifrågasättas och detta gäller 

framförallt antalet utsatta provrutor och använd täckningsgradsskala. Att följa fem 

provrutor kan vara något för lite (Millberg, Rydgård & Stenström 2003) för att kunna 

uttala sig om generella förändringar.  

Oavsett vilka metoder som rekommenderas för undersökningar av detta slag har jag 

varit bunden vid den metod som använts vid de tidigare inventeringarna för att 

resultaten skulle vara jämförbara.  

6.8 Biologiskt kulturarv  

Kultur? Natur? Naturen i kulturen, eller kulturen i naturen? Innebörden av begreppet 

“biologiskt kulturarv” är något som förhoppningsvis gör att yrkesgrupper från både 

natur- och kultursidan kan närma sig varandra för en gemensam och bred syn på 

landskapet och dess värden. Genom min utbildning till landskapsvetare där både natur 

och kultur behandlas hoppas jag att kunna göra gapet mellan disciplinerna något mindre 

och kunna fylla en funktion i framtidens landskapsvård.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Skiss och foton över det inventerade området 

 

 

Figur 1: Ursprunglig skiss över provrutornas läge av Hans Sandberg 1991. 

 

 

Figur 2: Renritad skiss. Renritning gjord av Janni Servin 2015.  



2 
 

 

Figur 3: Björken från skissen i närbild. Den stora eken som återfinns i bakgrunden hjälper till att 
lokalisera platsen. Foto: Janni Servin. 

 

 

Figur 4: Spårning av provytor. Foto: Magnus Thelaus. 
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Bilaga 2 – Inventeringsresultat 

 

Inventeringarna 1991, 1993 samt 2001 är utförda av Hans Sandberg. 

Inventeringen 2014 är utförd av Janni Servin och Ann-Sofie Österberg, studenter på 

Landskapsvetarprogrammet, Högskolan Kristianstad. Inventeringen utfördes 2014-07-15. 

Inventeringsrutorna är benämnda ”mitt”, ”norr”, ”öster”, ”söder” och ”väster” enligt upplägg 

från Hans Sandberg (2001). 

Täckningsgradsklasser: 

+ = < 1 %  

1 = 1-4%  

2 = 4-12% 

3 = 12-25% 

4 = 25-50% 

5 = 50-75% 

6 = > 75 %       
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Tabell 1: Observerat artantal/år i de fem provrutorna. 

Art 1991 1993 2001 2014 

Ask - Fraxinus excelsior   x x 

Björk - Betula x x x   

Blekstarr - Carex pallescens     x x 

Blodrot - Potentilla erecta x x x x 

Bockrot - Pimpinella saxifraga x x x x 

Brudbröd - Filipendula vulgaris     x x 

Daggkåpa - Alchemilla vulgaris x x x x 

Darrgräs - Briza media x x x x 

Ek - Quercus robur x x   x 

En - Juniperus communis x x x  

Flockfibbla - Hieracium umbellatum x x x  
Fyrkantig Johannesört - Hypericum maculatum  x x x 

Fårsvingel - Festuca ovina x x x   
Grusstarr - Carex hirta  x x x 

Gråfibbla - Pilosella officinarum x x x x 

Grässtjärnblomma - Stellaria graminea x x x   
Gullviva - Primula veris x x x x 

Gulmåra - Galium verum x x x x 

Gulvial - Lathyrus pratensis x x   
Gökärt - Lathyrus linifolius x x x x 

Hagfibbla - Hieracium L. sect. Vulgata x x x   
Humleblomster - Geum rivale  x   

Hundäxing - Dactylis glomerata x x x x 

Hönsarv - Cerastium fontanum   x  

Johannesört - Hypericum perforatum x x   x 

Jungfrulin - Polygala vulgaris x x x x 

Kamäxing - Cynosurus cristatus x x x x 

Knippfryle - Luzula campestris x x x   
Knägräs - Danthonia decumbens x x x x 

Kruståtel - Deschampsia flexuosa x x x x 

Kråkvicker - Vicia cracca x x x x 

Käringtand - Lotus corniculatus L. x x x x 

Liten Blåklocka - Campanula rotundifolia x x x x 

Majsmörblomma - Ranunculus auricomus x x x   

Mandelblom - Saxifraga granulata x    
Maskros - Taraxacum x x x x 

Midsommarblomster/Skogsnäva - Geranium sylvaticum  x   
Nyponros - Rosa dumalis    x 

Obestämd orkidé - Orchidaceae       x 

Pillerstarr - Carex pilulifera  x   
Prästkrage - Leucanthemum vulgare     x   
Rotfibbla - Hypochoeris radicata    x 

Rödklint - Centaurea jacea     x x 

Rödklöver - Trifolium pratense x x x x 
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Rödsvingel - Festuca rubra   x x   

Rödven - Agrostis capillaris x x x x 

Rölleka - Achillea millefolium x x x x 

Rönn - Sorbus aucuparia x x   

Skogsklöver - Trifolium medium x x x x 

Smultron - Fragaria vesca x x x x 

Smörblomma - Ranunculus acris   x     

Solvända - Helianthemum nummularium x x x x 

Stagg - Nardus stricta       x 

Stor Blåklocka - Campanula persicifolia x x x   

Svartkämpar - Plantago lanceolata x x x x 

Svinrot - Scorzonera humilis x x x x 

Teveronika - Veronica chamaedrys x x x x 

Tidigblommande fältgentiana - Gentianella campestris var. Suecica   x x x 

Tjärblomster - Silene viscaria   x x   
Vanlig Ögontröst - Euphrasia stricta       x 

Vitmåra - Galium boreale   x  
Vitsippa - Anemone nemorosa x x x x 

Vårbrodd - Anthoxanthum odoratum x x x   
Vårstarr - Carex caryophyllea x x x x 

Åkervädd - Knautia arvensis x x x x 

Ängsfryle - Luzula multiflora x   x x 

Ängsgröe - Poa pratensis x x     
Ängsskallra - Rhinanthus minor x x x x 

Ängssyra - Rumex acetosa x x x   

Ängsviol - Viola canina x x x x 

Ängsvädd - Succisa pratensis    x 

Ärenpris - Veronica officinalis x x x  

Totalt antal observerade arter  50 57 56 47 



 

Tabell 2: Inventeringsresultat per provruta – täckningsgradsskalan som använts ses på sidan 3.  

Yta           Mitt           Norr           Öster            Söder           Väster 

 

Inventeringsår 1991 1993 2001 2014 1991 1993 2001 2014 1991 1993 2001 2014 1991 1993 2001 2014 1991 1993 2001 2014 

Ask - Fraxinus 
excelsior 

    1 1                                 

Björk - Betula     2 1             1  

Blekstarr - Carex 
pallescens 

  1              +     

Blodrot - Potentilla 
erecta 

2 2 1 1 1 2 1  1   1 2 2  1 2 2 1 1 

Bockrot - Pimpinella 
saxifraga 

1 1 1  + 1 1 1 1     1 2 1  2 1   

Brudbröd - 
Filipendula vulgaris 

    +        3       1  

Daggkåpa - 
Alchemilla vulgaris  

1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 

Darrgräs - Briza 
media 

1 1 1 1     + 3 3 2  + 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ek - Quercus robur 1 1  1                 

En - Juniperus 
communis 

1 2                                 1   

Flockfibbla - 
Hieracium 
umbellatum 

    1           1 1 1               1   

Fyrkantig 
Johannesört - 
Hypericum 
maculatum 

    1  +   1 1             1 1  +         

Fårsvingel - Festuca 
ovina 

2 3 2   1 1     2 2 2   1 3 2   1 1 1   

Grusstarr - Carex 
hirta 

    1                         1    +    + 
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Gråfibbla - Pilosella 
officinarum 

2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2  + 1 1 1  + 1   1 1 

Grässtjärnblomma - 
Stellaria graminea 

1 1 1   1  + 1       1               1   

Gullviva - Primula 
veris 

       + 2 1 1         1 2 3 2  + 2 2 2   

Gulmåra - Galium 
verum 

 + 1 2  + 1 1   + 2 2 1   1   + 1 1  1 

Gulvial - Lathyrus 
pratensis 

1 1     1               1               

Gökärt - Lathyrus 
linifolius 

1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 2 1 2 2 1 2 

Hagfibbla - 
Hieracium L. sect. 
Vulgata 

1  1               1 1  

Humleblomster - 
Geum rivale 

          1                             

Hundäxing - 
Dactylis glomerata 

1 1   2 3 1     1   1 1     

Hönsarv - 
Cerastium fontanum 

             +       1               1   

Johannesört - 
Hypericum 
perforatum 

1 1    1  1     + 3    1 1   

Jungfrulin - 
Polygala vulgaris 

2 2 2    1  +   1  2 2 1  2 2 2  + 

Kamäxing - 
Cynosurus cristatus 

1 1 1  + 2  1  1  1  1  1  + 1 1 1  

Knippfryle - Luzula 
campestris 

1   1           1  +     1  +     2 1     

Knägräs - 
Danthonia 
decumbens 

1 2 1 1   1 2 2 2 1  1 2 1 1 3 3 1 1 
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Kruståtel - 
Deschampsia 
flexuosa 

 + 2 1 2       2               1       2 

Kråkvicker - Vicia 
cracca 

1 1 1                  +         1 1     

Käringtand - Lotus 
corniculatus L. 

1 1 1  +  1 1  +   1  +  1 1    1  + 

Liten Blåklocka - 
Campanula 
rotundifolia 

2 1 2  + 2 1 1  +  1 1  +  2 2  + 1 1 1  + 

Majsmörblomma - 
Ranunculus 
auricomus 

 + 1 1  1 1  +  1  + 1    1  1 1 2  

Mandelblom - 
Saxifraga granulata 

        1                               

Maskros - 
Taraxacum 

 +    +   1 1 1  +   1    +   1     1  +     

Midsommarblomster 
- Geranium 
sylvaticum 

          2                             

Nyponros - Rosa 
dumalis 

      1                                 

Obestämd orkidé - 
Orchidaceae 

        +             

Pillerstarr - Carex 
pilulifera 

                                  1     

Prästkrage - 
Leucanthemum 
vulgare 

              1      

Rotfibbla - 
Hypochoeris 
radicata 

       +                                 

Rödklint - 
Centaurea jacea 

  2    1            1 1 

Rödklöver - 
Trifolium pratense 

2 2 1   1 1 4 1       1 2 1 2   1       
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Rödsvingel - 
Festuca rubra 

      1       1       

Rödven - Agrostis 
capillaris 

2 2 3   2 2 2   2 2 2 1 2 1 1  + 1 1   1 

Rölleka - Achillea 
millefolium 

1 1 1  + 1 2   1 1 2 1   1 1 1  + 2 2 1   

Rönn - Sorbus 
aucuparia 

1 2                                     

Skogsklöver - 
Trifolium medium 

1  + 1  1 1 2       1 1  +     

Smultron - Fragaria 
vesca 

1 1 1      1    1 1 1  2 1  1 

Smörblomma - 
Ranunculus acris 

     1               

Solvända - 
Helianthemum 
nummularium 

    1 1       1 4 3 5           2 3 2   

Stagg - Nardus 
stricta 

               1    2 

Stor Blåklocka - 
Campanula 
persicifolia 

1 1 2  1 1 1           1   

Svartkämpar - 
Plantago lanceolata 

1 1 3  + 2 3 2 1 3 1 3 1 2 2 1 1 1 1 2   

Svinrot - 
Scorzonera humilis 

1 1  3         1  2  2 3 6  

Teveronika - 
Veronica 
chamaedrys 

    1 2 1      +         

Tidigblommande 
fältgentiana - 
Gentianella 
campestris var. 
Suecica 

                          1 3       1  + 
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Tjärblomster - 
Silene viscaria 

   +       1 2          

Vanlig Ögontröst - 
Euphrasia stricta 

        +             

Vitmåra - Galium 
boreale 

                                    1   

Vitsippa - Anemone 
nemorosa 

 +  +  +   1  +  +  + 1  + 1  +      +   1      + 

Vårbrodd - 
Anthoxanthum 
odoratum 

1 1 1   1   1   1 1     1 1 1   1 1 1   

Vårstarr - Carex 
caryophyllea 

2 2 1      1  + 1  1 1 1  + 1 2 1  

Åkervädd - Knautia 
arvensis 

    1     1 2 1 2 2 2 1 1     1 2 2     

Ängsfryle - Luzula 
multiflora 

 +            1  1  + 1    

Ängsgröe - Poa 
pratensis 

  1     1 1     1                       

Ängsskallra - 
Rhinanthus minor 

1  2  2  2 1   3 2 2 1 2  + 4  4  

Ängssyra - Rumex 
acetosa 

1 1 1   1   1           1 1 1   2 1 1   

Ängsviol - Viola 
canina 

1 1 2 1 1 2 1 1 1 1   + 1 2 1 1 1 1 1 1 

Ängsvädd - Succisa 
pratensis 

                              1       1 

Ärenpris - Veronica 
officinalis 

 +               1       1 1     1    +    
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