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Abstract 

 
One of the main reasons for the massive loss in plant species diversity is the fragmentation of 
habitats. In Europe, open pastures and meadows are the habitats going through the most 
changes during the 20th century, according to the agricultural changes. In this study vascular 
plants were invented at five different islands in the Lurö archipelago, Vänern, Sweden. The 
aim of the study was to sort out whether the diversity of plants has gone through any changes 
in abandoned managed grasslands compared to continuous managed grasslands. The aim was 
also to study if a change in the landscape has made any differences for the species 
development or decline. The results indicate that the number of vascular plants were 
significantly lower in the abandoned areas than the still managed areas. Results, only from the 
field layer, showed same results. There was a significant difference between the number of 
indicators in managed lands than lands that were abandoned for 30-40 and 100 years ago. A 
comparison from earlier study, from a time when grazing had just ceased at some islands, 
showed a significant difference in plant species diversity between the years. Just a few 
decades can impoverish a plant community that might have taken hundreds or even thousands 
of years to build up. To preserve the biological diversity formed by human impact, one must 
continue managing the lands. 
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Sammanfattning 

 

En av de största orsakerna till den massiva förlusten av växtarter, är fragmenteringen av 
habitat. I Europa är öppna naturbetesmarker och ängar de habitat som genomgått de största 
förändringarna i och med jordbrukslandskapets omstruktureringar under 1900-talet. I den här 
studien inventerades kärlväxter på 5 olika öar i kulturlandskapet Lurö skärgårds naturreservat. 
Syftet var att ta reda på hur diversiteten bland kärlväxtarter skiljer sig mellan hävdade 
gräsmarker och f.d. gräsmarker där hävd upphört och hur ett förändrat landskap spelat roll för 
artantalets utveckling eller tillbakagång. Resultat visade att antalet kärlväxter var signifikant 
lägre i marker som slutat hävdas, än marker som fortfarande hävdas. Även jämförelser i 
enbart fältskiktet visade ett signifikant högre artantal hos välhävdade marker än marker där 
hävd upphört. Det fanns en signifikant skillnad mellan antalet indikatorarter i marker som var 
under hävd och marker som slutat hävdas för 30-40 år sedan, kontra 100 år sedan. Vid 
jämförelser med en tidigare studie, som ägt rum precis efter att hävden upphört på ett flertal 
lokaler visade resultat att det fanns en signifikant skillnad i artantal mellan de båda åren. På 
några få decennier kan ett helt växtsamhälle som byggts upp under hundratals eller kanske till 
och med tusentals år utarmas. För att bevara den biologiska mångfald som formas av en 
störningsregim beroende av människans inverkan, måste hävd fortsätta kontinuerligt.   
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Inledning 

 
Hävdtraditioner har varit viktiga för att upprätthålla en hög biologisk mångfald (Cousins 
2006, Lindborg och Eriksson 2004b) och vissa arter är beroende av hävd för att existera. I 
jordbrukslandskapet lever hela 70 % av Sveriges alla hotade och skyddsvärda kärlväxter 
(Eriksson och Hedlund 1993). Ängen, var förr den vanligaste landskapstypen, men idag är 
bara 2 % av alla ogödslade gräsmarker ängar (Wissman 2006). Fragmentering av återstående 
habitat är en stor orsak till förluster av växtpopulationer och arter (Lindborg och Eriksson 
2004b). Idag dominerar skogen som landskapstyp i Sverige (55-60 %) (Eriksson och Hedlund 
1993). Skogsbete har i princip totalt försvunnit och det finns mindre än 0,5 miljoner ha 
hagmarker i Sverige (Kumm 2004).  
 
Öppna gräsmarker har ett starkt samband med människans påverkan på landskapsstrukturen 
(Öster 2006). Det går inte att hitta vegetationstyper som är helt opåverkade här i Norden, utan 
alla härrör till någon form av bruk (Påhlsson 1998). Vi har i Sverige haft jordbruk sedan 5000 
f Kr – 3900 f Kr (Öster 2006) och vegetationsstrukturens utseende idag går att härleda till 
järnåldern (Bruun et.al. 2001). Vegetationen har under någon tid i historien antingen röjts, 
bränts eller betats ned (Påhlsson 1998). Beroende på markförhållandena i öppna marker 
påverkas olika arters spridningsförmåga. De marker som räknas som öppna marker är bland 
annat ängar (fuktängar och torrängar) och hedar (Påhlsson 1998). För att kunna bevara den 
höga biologiska mångfald som finns i gräsmarker som varit beroende av hävd, måste hänsyn 
tas till tidigare använda brukningsmetoder. Studier har visat att slåtter är den mest 
gynnsamma formen för flest kärlväxtarter (Wissman 2006). Under det senaste seklet har allt 
större områden med kulturmarker växt igen (Påhlsson 1998). Marker som tidigare hävdats av 
människor, som inte längre hävdas, är beroende av hävd för att upprätthålla sina höga 
naturvärden (Öster 2006). En koppling mellan hög artdiversitet och hur landskapet såg ut för 
50-100 år sedan har hittats, vilket betyder att markernas nyttjande förr i tiden givit avtryck i 
dagens landskap (Lindborg och Eriksson 2004a).  
 
Hävd i form av bete har stor betydelse för olika grupper av arter, inte bara växter. Bland annat 
är det viktigt för insektssamhällens utformning. Många insektsarter lever endast på 
betesmarker och finns i högst antal på trampade betesmarker. Miljöer med mycket svag 
störningsregim eller upphörande sådan är inte hållbara över tid. Vissa arter tar över och andra 
konkurreras ut. De arter som gynnas av hävd slås ut av upphörande hävd efter en viss tid 
beroende på hur tåliga de är. Naturbetesmarker som finns kvar i nutid härstammar från 
fähusrevolutionen som varade från järnåldern till 1920-talet. Under 1900-talet övergavs 
naturbetesmarkerna. Flest gräsmarker fanns under 1800 och tidigt 1900-tal. Då användes 
skogsområden till både betesmark och ängsmark (Ekstam och Forshed 2000). Brukningssättet 
med inäga som ängsmark och utmark som betesmark var orsaken till den ökade tillgången på 
öppna gräsmarker. Det gav förutsättningar för en hög mångfald hos växtsamhällen (Eriksson 
et.al. 2002). Bland de artrikaste habitaten i norra och centrala Europa är gräsmarker som 
betats eller använts för att ta vinterfoder (Cousins 2002). Ängsmarken var ett örtrikt samhälle, 
fritt från ris, som användes för att ta fram vinterfoder åt djuren (Naturvårdsverket 1987). Det 
är under de senaste 100 åren som den största minskningen av öppna gräsmarker ha skett i och 
med omstruktureringar i jordbruket. Igenväxningen har skett mycket snabbare än 
uppbyggnadsfasen som har tagit tusentals år. Liknande minskning har skett i hela Europa 
(Öster 2006). Vid igenväxning minskar artantalet när buskar och träd intar markerna (Bernes 
1994). Inventerade naturbetesmarker av Ekstam och Forshed (2000) visar att i en hävdad 
naturbetesmark kan flera arter samexistera jämfört med en igenväxande naturbetesmark, där 
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få arter dominerar med hög täckningsgrad. De kortlivade arterna (kattfot Antennaria dioica 
och granspira Pedicularis sylvatica) är utkonkurrerade av arter som har bättre 
spridningsförmåga (kruståtel Deschampsia flexuosa och ljung Calluna vulgaris) i en 
igenväxande naturbetesmark. Kattfot är en typisk indikator för näringsfattiga, artrika marker 
som hävdats under lång tid (Ekstam och Forshed 2000, Öster 2006). 
 
Jordbruksverket lägger fram ett antal förslag på indikatorarter för ängs och betesmarker som 
gynnas av hävd (slåtter och bete). Kärlväxter är en nyckelgrupp i dessa marker, eftersom de 
som primärproducenter bygger upp den livsmiljön som andra arter lever i. De är dessutom 
beroende av andra arter för att själva kunna bli pollinerade. Arter som gynnas av hävd som är 
kontinuerlig under en lång tid, s.k. hävdindikatorer, försvinner om hävden upphör. De arter 
som är långlivade kan finnas kvar när hävden har upphört trots att det inte har varit 
gynnsamma förhållanden (Jordbruksverket 2003). 
 
Lurö skärgård är ett gammalt kulturlandskap som efter att människor flyttat därifrån fått 
förändrad vegetation. Öar som tidigare betats och dominerats av ljung och gräsmark, har fått 
ökad enbuskvegetation. Ett mål med reservatet var att fortsätta hävda öppna åkrar och ängar 
och att hävda med bete för att hålla kvar ljunghedar och gräsmarker. Målet var även att hålla 
buskvegetation i schakt (Furuholm 1992). Ingen undersökning har hittills gjorts för att ta reda 
på konsekvenserna av en utebliven hävd i området. Det här arbetet är fokuserat på att ta reda 
på hur hävd som miljöfaktor har påverkat växtarternas utbredning i Lurö skärgård (Kent och 
Coker 1992). Studien testar fyra hypoteser:  
 
(1) Antalet kärlväxtarter är högre i marker som hävdas kontra marker där hävd upphört,   
(2) antalet indikatorarter för välhävdade marker minskar ju längre tiden gått sedan hävd 
upphört,  
(3) de marker som har slutat hävdas är under igenväxning och 
(4) det har skett en minskning av artantalet i f.d. betade marker från en inventering som 
utfördes för 36 år sedan jämfört med idag (Karlsson och Olsson 1972). 
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Material och metoder 

Områdesbeskrivning 

Det undersökta området (3,4 km 2; Fig 
1) är en grupp av öar mitt i Sveriges 
största insjö, Vänern (58°47’N, 
13°15’E). Lurö skärgård är 
naturreservat sedan 1967 (Furuholm 
1992). Öster (2006) menar att det är 
viktigt att studera hela landskapbilden 
för att få en uppfattning om hur 
artdiversiteten och landskapsmönster 
ser ut mellan växtsamhällen. För att 
fånga landskapbilden har flera öar i 
kulturlandskapet valts ut för studien. 
Historiska kartor kan ge en uppfattning 
om hur växters utbredningar och  
landskapsmönster sett ut. De är även 
viktiga för att förstå varför landskapet 
ser ut som det gör idag (Gustavsson 
2005). Till hjälp vid urvalet av 
inventeringslokaler har 
vegetationsdatabasen, muntliga källor  
tillsammans med äldre kartmaterial  
och inventering använts.  
 
Bland öarna i Lurö skärgård har de flesta någon form av historisk påverkan från människan 
eftersom de varit en del av ett kulturlandskap. Skriften Torp och ödegårdar i Eskilsäter (2003) 
beskriver att de flesta öar någon gång använts som betesmark, Lurö är den enda av öarna i 
rapporten som fortfarande är bebodd året om. Vissa ängar hävdas fortfarande där med slåtter. 
De södra delarna kallas för Lurön och Källbergsö och den norra för Husön. Det finns 
uppgifter som pekar på att Lurö varit bebodd långt tillbaka i tiden. Ett kloster eller en kyrka 
grundades mellan 1144 och 1150. De tidigaste uppgifter som finns på att Lurö hade ett 
gästhärbärge var från Medeltiden. Då stannade pilgrimer till för att sedan fortsätta vandringen 
mot Norge (Eskilsäters hembygdsförening 2003). Ängen vid Tegelbruket på Husön har 
tidigare varit större. Det har varit möjligt att kunna se ner till sjön men strandkanten är nu 
igenvuxen av lövskog och vass. Den del som idag tillhör reservatet slås fortfarande 
kontinuerligt varje år och stora delar öppnades upp under 1990-talet. Ett fuktigare parti av 
ängen vid Tegelbruket har en tid varit igenvuxen, slagits och öppnats upp 1993-94 och sedan 
använts som betesmark i omgångar. Även på Lurön finns det en äng som har slagits för ett par 
år sedan. Inga av ängarna har gödslats sedan 1950-talet (H. Kongbäck och S. Westerberg, 
pers. komm.). Dessa marker är enligt vegetationsdatabasen klassade som kultiverade 
gräsmarker.  
 
Luröns gräshedar är delar av tidigare betesmarker fram till 1950- tal. Efter betets upphörande 
trängde sly in och man röjde med röjsåg på 1970-talet (S. Örnvald pers. komm.). Dessa 
gräshedar kan beskrivas som näringsfattiga torrbackar utanför de tidigare åker- och 
ängsmarkerna. Eftersom de användes som betesmarker kan de benämnas utmarker. Från 
utmarken tog bonden löv som användes till vinterfoder åt djuren (Ekstam et.al. 1988). 

Fig. 1. Undersökningsområdet med inventeringslokaler 
markerade med en stjärna. © Lantmäteriverket Gävle 
2007. Medgivande I 2007/1039 
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Naturbetesmarker hör ihop med det gamla jordbrukslandskapet och har minskat kraftigt under 
1900-talet (Ekstam och Forshed 2000). 
 
Första gången som Kalvön nämns i en Jordebok var år 1583. Det finns ett hemmanstal angivet 
(1/4 mantal) som anger att det då fanns ett torp på ön. Talet var till för att beskriva 
avkastningen från gården. Avkastningen rör resurser som ängs och åkermark, som den 
främsta måttstocken. Fram till slutet av 1800-talet fanns det 7ha brukad mark på ön och den 
var bebodd fram till 1921 (Eskilsäters hembygdsförening 2003). Efter denna tid har ön 
troligtvis inte varit betad. På 1940-talet planterades granskog på en utav de gamla 
åkermarkerna (S. Westerberg, pers. komm.). Av ekonomiskt kartmaterial (1883-1895) kunde 
äldre äng och åkrar urskiljas. Det fanns en åkermark i den södra delen och en i den västra 
(Studie av ekonomisk karta 1883-1895). Längs hela södra delen av ön sträcker sig fortfarande 
öppna marker i form av näringsfattiga torra gräshedar. Om man ser till fähusrevolutionen kan 
man teoretiskt tänka sig att dessa gräsmarker tidigare varit betade utmarker (Ekstam et.al. 
1988, Ekstam och Forshed 2000). Resten av ön består av olika vegetationstyper, och är i 
princip obesökt, pga. svårigheter i att komma fram (pers. obs).  
 
Ön Vithall har varit bebodd från år 1820 fram till år 1961 (Eskilsäters hembygdsförening 
2003). Fram till 1913 fanns 1 ha odlad mark. Efter det har ön endast använts som betesmark 
(Karlsson och Olsson 1972). Kontinuitet av betesdjur skedde fram till 1970-tal, men betesdjur 
har flyttats med pråm till Vithall i omgångar även efter denna tid (P. Örtendahl, pers. komm.). 
Highland Cattle togs den 5 juli i år till ön efter att inventeringar gjorts (pers. obs.). Ärnön har 
varit bebodd under en kort period från 1895-1914, men har inte varit odlad (Eskilsäters 
hembygdsförening 2003). Betesdjur har förflyttats i omgångar även hit för att hålla nere 
vegetationen fram till senast 1970-tal. Stora Sunnervassen har inte varit bebodd, däremot ön 
norr om denna, Lilla Sunnervassen. Stora Sunnervassen har använts till betesmarker, som 
upphörde under 1960-talet. I rapporten av Karlsson och Olsson (1972) beskrivs ön som 
igenvuxen av ”lövsly, enbuskridåer, asp och björkdungar”, och att igenväxningen nått långt. 

Parametrar 

För att ta reda på om artdiversiteten såg annorlunda ut mellan områden med olika 
störningspåverkan gjordes en kategorisering (Tab. 1). Eftersom området var ett 
kulturlandskap med marker präglade av hävd, utformades kategoriseringen i första hand 
utifrån tidsaspekten när hävd skett under historien (Påhlsson 1998). Till hävd räknas både bete 
och slåtter enligt Jordbruksverkets definitioner vid framtagande av indikatorarter 
(Jordbruksverket 2003).  
 
Tabell 1 Definitioner till indelning i olika kategorier. Indelningen är baserad på bakgrundsfakta om hävd i de 
olika lokalerna från 1 (hävd i nutid) till 3 (längst tid sedan hävd). 
 

Kategori Hävd 

1 Öppen mark under hävd   

2 
Marker som är eller har varit öppna med avbrott i 
hävdtradition (30-40 år sedan) 

3 Öppna marker som ej hävdats (på ca 100 år) 
 

För att ta reda på vilka marker som i nutid är öppna marker valdes med hjälp av 
vegetationsdatabasen i Arc GIS 9.1 ett antal marker klassade som gräshedar, frisk gräs- och 
örtvegetation och kultiverad gräsmark. Alla tidigare öppna gräsmarker där hävd upphört 
valdes objektivt genom historisk bakgrundsfakta (för lokaler inom respektive kategori, se 
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appendix 1). Enligt Bernes (1994) är öppna marker som nyss tagits i bruk de artrikaste. Till 
kategori 1 sattes marker som var öppna och fortfarande är under hävd.  
 
När hävd upphör, tar konkurrensstarka växter över och tenderar att tränga undan de 
konkurrenssvaga. Näringstillgången ökar även och så småningom tränger buskar och sedan 
träd in i markerna. Efter 30-40 år av utebliven betning har hälften av arterna i betesmarken 
bytts ut. Totalt sett har det då skett en reducering av artantalet (Eriksson och Hedlund 1993). 
Öar där kontinuerligt bete daterats ha avbrutits efter 30-40 år sattes till kategori 2. Vissa av 
dessa lokaler har tidigare inventerats av Hans Kongbäck och Alf Olsson, 1971, precis efter 
betes upphörande och användes för jämförelser. 
 
Enligt Lindborg och Eriksson (2004a) kan man se större förändringar av växtarters utbredning 
50-100 år efter att förändringar skett i landskapet. En tredje kategori lades till för att se om det 
fanns någon skillnad mellan nuvarande öppna gräsmarker utan hävd och med hävd. Till denna 
kategori sattes gräsmarker som fortfarande var öppna utan att ha hävdats på 50-100 år. Tiden 
sedan hävd gjorde att dessa marker antogs vara de mest artfattiga och innehålla minst antal 
indikatorarter för välhävdade marker.  

Datainsamling och dataanalyser 

Mellan 7-12 rutor slumpades ut i området som varierade från 100-2500m2. Abundansmetoden 
(i %) valdes eftersom den är bra när man vill få generella resultat och ger ett gott resultat för 
vanliga arter (Kent och Coker 1992). Vid abundansmetoden användes för analyser i fältskiktet 
en 1m2 ram. Ramen var indelad i 25 2dm2 rutor, där förekomst antecknades. Vid bestämning 
av täckningen av buskar och träd användes 20*20m- 50*50m rutor, inom vilka trädens och 
buskarnas täthet räknades ut. Kent och Coker’s gränser (1992) för buskskikt och trädskikt 
användes, med tillägget att buskar 1-2 m sattes till en egen kategori. Täckningsgrad enligt 
Hult-Sernander-du-Ritz skala (1-5) användes på de lokaler som jämfördes med tidigare 
inventering (Ekologisk metodik 1988, Kent och Coker 1992). Då metoden med täckningsgrad 
är avhängig av inventerare, gjordes ett test tillsammans med Hans Kongbäck som gjort 
tidigare inventering, för att få jämförbara resultat. För att ta reda på hur artdiversiteten skiljer 
sig mellan olika kategorier räknades artantalet i olika skikt ut i alla provrutor. Värden från alla 
prov sammanfördes till de olika utvalda kategori-indelningarna. Alla mått jämfördes med 
samma mått per ytenhet. Vid jämförelserna användes det icke-parametriska Kruskal-Wallis 
testet för att testa signifikansen mellan kategorier. För att testa om det fanns en spridning 
mellan värdena på olika lokaler inom varje kategori, jämfördes signifikansen även här med 
detta test. Wilcoxon’s test användes för att testa parvis matchade värden vid jämförelser i 
artantal på samma lokaler med 36 års mellanrum.  

Resultat 

 
Det totala antalet kärlväxtarter i undersökningsområdet på 84 1-m2 rutor var 119 (alla arter, se 
appendix 2). Medelantalet kärlväxter per m2 var 14 i kategori 1, 9 i kategori 2 och 5 i kategori 
3. En jämförelse mellan kategorierna (Fig 2) visade en signifikant skillnad (Kruskal-Wallis 
test, K= 29,0, p<0,01 df=2). Inom kategori 1 var det totala antalet kärlväxter på Lurö 66. Inom 
kategori 2 var det totala antalet kärlväxter på Lurö 46, Stora Sunnervassen 12, Vithall 31 och 
på Ärnön 10. Inom kategori 3 var det totala antalet kärlväxter på Kalvön 44. Resultatet för det 
totala artantalet visade en signifikant skillnad mellan lokaler för kategori 1 och 3 (kat 1; K= 
10,8, p<0,01, df=2, kat 3; K=43,4, p<0,01, df=3) Det fanns ingen signifikant skillnad mellan 
lokaler inom kategori 2 (kat 2; K= 11,1 p>0,05 df=5). Ett urval gjordes där enbart artantalet 
kärlväxter per m2 i fältskiktet jämfördes (Fig 3). En jämförelse mellan kategorier gav en 
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signifikant skillnad (K=54,1, p<0.01, df=2). Jämförelser visade att det inom kategori 1 och 2 
fanns signifikanta skillnader mellan lokalerna (kat 1; K=10,9, p<0,01, df=2, kat 2; K=46,8, 
p<0,01, df=5). Inom kategori 3 fanns det inga signifikanta skillnader mellan lokalerna 
(K=7,67, p>0,05, df=3).   

Figur 2 Antal kärlväxtarter (x ± SE) i både fältskikt  
och buskskikt i förhållande till kategori. 
 
För att testa hur antalet indikatorarter skilde sig mellan välhävdade marker och marker där 
hävd upphört, sattes dessa mot kategori (Fig 4) (för indikatorarter, se appendix 2). En 
jämförelse visade en signifikant skillnad mellan kategorierna (K= 60,0, p<0,01, df=2). Analys 
mellan lokaler inom kategori 1 och 3 visade ingen signifikant skillnad (kat 1; K=5,57, p>0,05, 
df=2, kat 3; K= -5,29, p>0,05, df=3) En jämförelse mellan lokalerna inom kategori 2 visade 
en signifikant skillnad (K=24,2, p<0,01, df=5). Jämförelser av täckningen i buskskiktet visade 
ingen signifikant skillnad mellan kategorierna. Enligt resultaten är busktäckningen i % nära 
noll i marker som fortfarande är under hävd (Fig 5).  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3 Antal kärlväxtarter (x ± SE) i fältskiktet i 
förhållande till kategori.  

 

Figur 5 Skillnaden i täckning av buskskiktet i 
% (x ± SE) mellan de olika kategorierna.  

 

Figur 4 Antalet indikatorarter i % av totalantal (x 
± SE) i förhållande till kategori.  
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En jämförelse i artantal mellan åren 1971 och 2007 gav signifikant skillnad (Wilcoxon’s test 
for matched pairs; T= 14, p<0,01). Resultatet visar en minskning av kärlväxtarter på de 
lokaler inom kategori 2 som jämförts med 36 års mellanrum (Fig 6).  
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Figur 6 Minskningen av det totala antalet kärlväxtarter i % jämfört mellan åren 1971 och 2007. Förklaringar till 
inventeringslokalernas förkortningar finns i appendix 1.  

Diskussion 

 
Syftet med studien var att ta reda på om artdiversiteten skilde sig mellan hävdade öppna 
marker och tidigare öppna marker där hävden upphört i två olika tidsaspekter. Resultatet 
visade en signifikant skillnad mellan kategorierna. Vid jämförelsen av det totala artantalet, 
artantalet i fältskiktet och antalet indikatorarter kunde man utläsa en signifikant skillnad 
mellan kategorierna. Kategori 1 visade på högst antal arter i både totalt antal, i fältskiktet och 
antal indikatorarter av alla undersökta kategorier. Enligt Bernes (1994) är ängar som befinner 
sig i ett första sucessionsstadie de marker som hyser högst antal kärlväxtarter per 
kvadratmeter och resultaten i denna studie visar samma sak.  
 
Optimalt hade varit, om alla kategorier hyst marker av samma vegetationstyp, på samma ö, 
och hävdats med samma metod. Resultaten visade en signifikant skillnad i artantal mellan 
värden inom kategori 2 i alla analyser utom totalantal. Inom kategori 1 och 3 var alla lokaler 
av samma vegetationstyp, men inte inom kategori 2. Vid analyserna av totalantal och fältskikt 
fanns det en signifikant skillnad mellan värdena från lokalerna inom kategori 1, vilket kan 
bero på att kontinuiteten i hävden skilde sig åt mellan de olika inventeringslokalerna. En av 
lokalerna hade inte hävdats på 3-4 år och en på ca 10 år. Däremot hade både bete och slåtter 
förekommit på alla lokaler. Den av lokalerna som hyste högst antal kärlväxtarter var den som 
idag slås. Inom kategori 2 var tiden sedan det kontinuerliga betet upphörde ungefär samma, 
men det fanns ändå en signifikant skillnad mellan lokalerna i analyserna av fältskiktet och 
indikatorarter. Dessa skillnader berodde på att artantalet varierade mellan lokalerna inom 
kategorin. Lokalerna på Vithall var fortfarande öppna marker till skillnad från lokalerna på 
Ärnön och Stora Sunnervassen som var igenväxta. Det förklarar även den stora spridningen i 
busktäckningsanalysen. Förklaringar till varför igenväxningen nått längre och antalet 
kärlväxtarter var lägre på Ärnön och Stora Sunnervassen kan vara flera. Människor flyttade 
mycket tidigare därifrån än från Vithall. Man har även tagit betesdjur i omgångar till Vithall 
senare. Av dessa tre öar, har även Vithall varit den enda ön av intresse för besökare på grund 
av ett välbevarat hus och på grund av att de andra öarna varit svårframkomliga. Dessa faktorer 
bör även ha spelat stor roll för igenväxningen. Anledningen till att artdiversiteten fortfarande 
var hög på L4 och L5 i förhållande till resterande marker inom kategori 2, beror sannolikt på 
fröspridningsmöjligheterna genom närheten till ängsmarker (Påhlsson 1998). Det kan vara så 
att antalet kärlväxtarter alltid varit mycket högre på Lurö än på de andra öarna. Anledningarna 
kan vara många. Dels att historiska uppgifter pekar på att Lurö är den ö som varit befolkad 
längst tid och hävd således skett kontinuerligt under längre tid vilket gett större förutsättningar 
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för etablering. Storlek på ö inverkar också på förutsättningar för spridningsmöjligheter. 
Kopplingen mellan habitat har kunnat finnas kvar på Lurö i och med att folk fortfarande bor 
och håller vissa marker öppna där. På Kalvön (kategori 3) har alla f.d. öppna marker ersatts av 
tät skog. I och med att fler marker växer igen, minskar möjligheterna för spridning (Lindborg 
och Eriksson 2004a).  
 
Indikatorarterna är de arter som under en längre tid präglats av ett störningspåverkat landskap. 
I det här fallet rör det sig om ett kulturlandskap, där man fortfarande hävdar vissa marker och 
andra inte. Av studien kan man konstatera att de hävdade lokalerna hyser en hög artdiversitet 
av kärlväxter jämfört med andra lokaler. Även antalet indikatorarter var högst på dessa 
lokaler. De flesta indikatorarter var däremot inte bland de vanligaste arterna. Arter som var 
ovanliga på Lurös ängsmarker var bland annat grå ögontröst (Euphrasia nemorosa) och 
darrgräs (Briza media). Ögontröstar är mycket beroende av att hävd fortsätter från år till år 
eftersom de har kortlivade frön. Darrgräs är slåttergynnad och minskar efter en kort tid att 
hävd upphört (Ekstam och Forshed 1997). Endast ängsfryle (Luzula multiflora), ängshavre 
(Helictotrichon pratense) och daggkåpa (Alchemilla sp.) hittades i >5 m2 rutor (se Appendix 
2). Ängsfryle hör till en art som till största delen växt i äldre vinterfodermarker och gynnas 
mest av slåtter (Ekstam och Forshed 1997). Den hittades i två kategorier, men det var endast i 
kategori 1 som den hittades i >5 m2 rutor. Ängshavre fanns även i kategori 2, på Luröns äldre 
betesmarker i >5 m2 rutor. Att den är betesgynnad kan vara orsaken till detta (Ekstam och 
Forshed 1997). På Luröns gamla betesmarker skilde sig i övrigt artsammansättningen från de 
slagna och betade ängarna. Trots att röjning och bete upphört för >40 år sedan i de gamla 
betesmarkerna, fanns vissa arter kvar som indikerade att hävd funnits. Brudbröd (Filipendula 
vulgaris) är ett exempel som till största delen trivs i äldre betesmarker och gynnas mer av bete 
än av slåtter (Ekstam och Forshed 1997). Utanför inventeringen hittades här även andra arter 
t.ex. ett fåtal individer av kattfot och nattviol (Platanthera bifolia). Speciellt kattfot minskar 
en kort tid efter att hävden upphört (Ekstam och Forshed 1997). Kattfot är typisk för artrika 
näringsfattiga miljöer, är på tillbakagång i Sverige och hör ihop med marker som brukats 
under lång tid (Ekstam och Forshed 1997). Nattviol minskar även den efter medellång tid då 
hävd upphört och växer till stor del i äldre vinterfodermarker. Den gynnas bättre av slåtter och 
av sensommarbete och kan direkt missgynnas av ett för tidigt bete (Ekstam och Forshed 
1997).  
 
På lokalerna på Vithall finns tydliga exempel på att indikatorarter försvunnit, då man vid 
inventeringen 1971 på lokalen V3 fann både granspira, jungfrulin (Polygala vulgaris) och 
kattfot, växande tillsammans med ljungen (Karlsson och Olsson 1972). Granspiran kan inte 
spridas vegetativt utan sprids endast genom fröföryngring (Ekstam och Forshed 1996) och 
växer till största delen på fukthedar med silikatmark. Den växer även i kärr men trivs bäst i 
hävdade marker (Naturvårdsverket 1987). Upphörd hävd och tillkommande igenväxning är 
det största hotet mot den medan slåtter och bete är gynnsamt för den (Ingelög et.al. 1993). Att 
miljön utvecklats till en artfattigare rished kan förklaras med att ljungen brett ut sig och 
konkurrerat ut de andra arterna, på grund av en försvinnande störningsregim. Ett bete på 
sådan mark skulle kunna hålla borta ljungen som trivs på marker med sur humus (Ekstam och 
Forshed 2000). Utrotning av specialiserade arter lokalt, kan tillslut leda till totalt 
försvinnande, på grind av försämrade spridningsmöjligheter (Losvik och Austad 2002). 
Kattfot är känslig för fragmentering av habitat eftersom det ökar avståndet till han- eller 
honplantan, som försvårar spridningsmöjligheter (Öster 2006). Det kan vara svårt att få 
sällsynta och kortlivade arter att återkolonisera vid isolation av populationer (Lindborg och 
Eriksson 2004b). Även Jungfrulin sprids genom fröföryngring och gynnas av störning 
(Ekstam och Forshed 1997). 
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Exempel som lokalerna på Stora Sunnervassen och Ärnön, visar att efter ökad förbuskning av 
enar (Juniperus communis) följer en kraftig minskning av antalet kärlväxter (Rosén och 
Bakker 2004). Studier visar att ökning av buskar och träd överlag medför artförlust och 
påverkar en del av vårt kulturella arv (Cousins 2002). Även om det inte i fält går att se att 
vissa öar varit artrika förr, har det dock skett en stor förlust av de arter som fanns då 
landskapet en gång var öppet. På Stora Sunnervassens lokal var de vanligaste arterna 1971 
ängsfryle, stagg (Nardus stricta), grenrör (Calamagrostis canescens), hirsstarr (Carex 
panicea) och knägräs (Danthonia decumbens). Nu var de vanligaste kärlväxtarterna 
tillsammans med enen: ljung, krusåtel och stensöta (Polypodium vulgare). Enligt Ekstam och 
Forshed (2000) är kruståtel och ljung typiska exempel på arter med god spridningsförmåga 
som tenderar att konkurrera ut svagare arter. Även på Ärnöns lokal växte 1971 hävdgynnade 
arter som knägräs, stagg och jungfrulin. Dessa arter har nu ersatts av ljung och 
enbuskvegetation. När hävd upphör ökar först gräsförnan och sedan tar snår av enbuskar över 
marktäckningen. Stagg är en art med brett toleransområde och kan leva kvar olika länge efter 
att hävd upphört eftersom dess individer kan bli gamla. I torra marker kan den leva och till 
och med öka i 10-15 år efter upphörande hävd beroende på om konkurrensstarka vedväxter tar 
över eller inte (Ekstam och Forshed 1997). 
 
Om några slutsatser skall kunna dras om den totala biologiska mångfalden bör även svampar, 
insekter, blötdjur och fåglar vävas in i naturvårdsplanerna (Öster 2006). En rik ängsflora 
öppnar stora möjligheter för en hög mångfald hos bl.a. insekter och hävdade marker kan 
kopplas till 2/3 av Sveriges alla fjärilsarter (Bernes 1994). Specialister har etablerat sig på de 
välhävdade markerna, och kan finnas kvar så länge markerna sköts kontinuerligt på liknande 
sätt (Losvik och Austad 2002). På de lokaler där hävden upphört finns en del arter, som 
indikerar hävdad mark fortfarande kvar, men dessa är koncentrerade till ett fåtal lokaler. Som 
tidigare nämnts rör det sig i första hand om lokalerna på ön Lurö (L4 och L5). 
 
Enligt Eriksson et.al. (2002) bör naturvård inte koncentrera sig på endast de områden som är 
artrikast utan även ta hänsyn till hela landskapsbilden. Landskapbilden i det här 
sammanhanget rör sig om ett före detta kulturlandskap, under igenväxning. De värden som 
vill bevaras bör prioriteras i ett tidigt stadium. Den här studien har gett exempel på att stora 
naturvärden försvinner under kort tid, efter bara 36 år har antalet kärlväxtarter på vissa lokaler 
minskat med 1/3. På de lokaler som hävdats för 100 år sedan, kan vi bara anta att 
artdiversiteten av kärlväxter var högre under hävd än idag, eftersom det inte finns någon data 
från den tiden. På Kalvöns gamla äng fanns i princip inga spår som indikerade att det en gång 
varit en äng, vilket stöder teorin om att en hel artsammansättning kan vara utbytt efter 100 år. 
För att fortsätta upprätthålla hög diversitet är det viktigt att fortsätta hävda (Lindborg och 
Eriksson 2004b). Det finns fortfarande chans att påverka landskapets framtida utveckling 
genom att bevara de naturvärden som präglats av ett kulturlandskap.  
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Appendix 1 
 
Inventeringslokaler inom varje kategori, fakta om ö, vilket datum som inventering skett, när 
senaste bruk av marken ägt rum och koordinater för inventeringslokalerna. 
 

Kategori 

 
 

Inventerings 
lokal Namn på ö 

Inventerings 
datum 

Årtal för  
senaste bruk 

Koordinater 
RT 90  
2,5 g v 

1 
 

L1 Lurö 09-jul 2007 slåtter 
6522972; 
1351160 

  
 

L2 Lurö 11-jul 2004 slåtter 
6521826; 
1351743 

  
 

L3 Lurö 25-jul 1990-tal bete 
6522954; 
1351100 

2 
 

L4 Lurö 05-jul 
1970-tal röjning,  

1950-tal bete 
6521772; 
1351833 

  
 

L5 Lurö 05-jul 
1970-tal röjning,  

1950-tal bete 
6521740; 
1351745 

  
 

V2 Vithall 04-jul 1970-tal bete 
65227767; 
1351778 

  
 

V3 Vithall 04-jul 1970-tal bete 
6527779; 
1351781 

  
 

Su1 
Stora 

Sunnervassen 06-jul 1960-tal bete 
6527273; 
1350365 

  
 

Ä1 Ärnön 11-jul 1970-tal bete 
6528438; 
1351555 

3 
 

K1 Kalvön  12-jul 
trol. använd till  

bete 1924 
6530766; 
1350321 

  
 

K2 Kalvön  12-jul 
trol. använd till  

bete 1924 
6530225; 
1350396 

  
 

K3 Kalvön  23-jul 
Äng enl. karta  
fr. 1883-1895 

6530712; 
1350205 

  
 

K4 Kalvön  23-jul 
trol. använd till  

bete 1924 
6530493; 
1350243 
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Appendix 2 
 
Artförekomsten (antal 1m2 rutor) i varje kategori. Goda och sannolikt goda indikatorarter för 
välhävdade marker (Jordbruksverket 2003) anges efter artnamn med ett (i). 
 
Resultattabell kategori 1 2 3     1 2 3 

Artförekomst i rutor n 23 30 31 Artförekomst i rutor n 23 30 31 

Buskskiktet         Humleblomster Geum rivale 2 0 0 

En Juniperus communis 0 5 3 Hundkäx Anthriscus sylvestris 0 0 0 

Glasbjörk Betula pubescens 0 0 1 Häckvicker Vicia sepium 1 0 0 

Tall Pinus sylvestris 0 0 2 Hönsarv Cerastium fontanum 6 0 0 

Fältskiktet         Höstfibbla Leontodon autumnalis 0 2 0 

Asp Populus tremula 0 5 0 Jordklöver Trifolium campestre 2 0 0 

Axveronika (i) Veronica spicata 3 0 0 Jordtistel Cirsium acaule 4 0 0 

Backnejlika (i) Dianthus deltoides 3 2 0 Jungfru Marie nycklar Dactylorhiza maculata 0 0 0 

Bergsyra Rumex acetosella 0 8 4 Jungfrulin (i) Polygala vulgaris 0 4 0 

Betesdaggkåpa Alchemilla monticola 4 0 0 Klöver Trifolium sp. 7 0 0 

Björk Betula sp. 1 0 2 Krusfrö Selinum carvifolia 2 0 0 

Blodrot Potentilla erecta 1 2 2 Kråkvicker Vicia cracca 2 1 0 

Blåbär Vaccinium myrtillus 0 5 8 Kårel Erysimum sp. 2 0 0 

Blåklocka Campanula rotundifolia 2 0 0 Käringtand (i) Lotus corniculatus 0 2 1 

Blåsuga (i) Ajuga pyramidalis 1 1 0 Kärleksört Sedum telephium 0 7 2 

Brakved Frangula alnus 0 0 2 Kärrtistel Cirsium palustre 4 5 0 

Brudbröd (i) Filipendula vulgaris 0 7 0 Liljekonvalj Convallaria majalis 0 1 0 

Brunört Prunella vulgaris 3 0 0 Lingon Vaccinium vitis-idaea 0 5 3 

Bräken Pteridium sp. 0 0 2 Ljung Calluna vulgaris 0 20 10 

Daggkåpa (i) Alchemilla sp. 7 0 0 Mjölkört Epilobium angustifolium 2 0 0 

Duvvicker Vicia hirsuta 4 3 0 Mjölon Arctostaphylos uva-ursi 0 1 0 

Dvärgmåra Galium trifidum 0 2 0 Måra Galium sp. 1 0 0 

En Juniperus communis 0 1 0 Nattviol (i) Platanthera chlorantha 0 0 1 

Femfingerört Potentilla argentea 0 7 0 Nypon Rosa dumalis 0 3 0 

Fibbla Crepis sp. 0 1 1 Pimpinell Sanguisorba minor 5 0 0 

Frossört Scutellaria galericulata 0 1 0 Pors Myrica gale 0 0 2 

Förgätmigej Myosotis sp. 2 2 0 Prästkrage (i) Leucanthemum vulgare 1 0 0 

Grässtjärnblomma Stellaria graminea 5 1 4 Renfana Tanacetum vulgare 0 2 2 

Gul fetknopp Sedum acre 0 3 0 Rödklöver Trifolium pratense 3 0 0 

Gulmåra Galium verum 8 1 0 Röllika Achillea millefolium 9 7 0 

Gulsporre Linaria vulgaris 0 6 3 Rönn Sorbus aucuparia 1 1 5 

Grå ögontröst (i) Euphrasia nemorosa 1 0 0 Skogsstjärna Trientalis europaea 1 0 4 

Gökärt Lathyrus linifolius 0 1 1 Skogsviol Viola riviniana 5 0 0 

Hallon Rubus idaeus 3 2 7 Smultron Fragaria vesca 0 6 2 

Harklöver Trifolium arvense 2 0 0 Smörblomma Ranunculus acris 17 0 0 

Harsyra Oxalis acetosella 2 0 0 Stensöta Polypodium vulgare 0 0 2 

     Styvmorsviol Viola tricolor 0 3 1 
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Resultattabell kategori 1 2 3     1 2 3 

Artförekomst i rutor n 23 30 31 Artförekomst i rutor n 23 30 31 

Sumpmåra Galium uliginosum 2 0 0 Luddtåtel Holcus lanatus 20 2 1 

Svinrot (i) Scorzonera humilis 0 3 0 Rödsvingel Festuca rubra 0 1 0 

Tall Pinus sylvestris 0 1 0 Rödven Agrostis capillaris 13 9 6 

Teveronika Veronica chamaedrys 6 4 0 Starr Carex sp. 2 0 0 

Tistel Cirsium sp. 2 0 0 Stjärnstarr Carex echinata 3 0 0 

Vicker Vicia sp. 4 0 0 Svartkämpar Plantago lanceolata 7 0 0 

Vide Salix sp.  0 0 1 Timotej Phleum pratense 15 0 0 

Viol Viola sp. 0 1 0 Tuvtåtel Deschampsia cespitosa 3 0 0 

Vit fetknopp Sedum album 0 3 0 Vass Phragmites australis 0 0 3 

Vitklöver Trifolium repens 11 0 0 Veketåg Juncus effusus 2 1 0 

Vitknavel Scleranthus perennis 0 1 0 Ven Agrostis sp. 0 0 1 

Vitmåra Galium boreale 3 2 0 Vårbrodd Anthoxanthum odoratum 14 9 8 

Vårarv Cerastium semidecandrum 0 1 0 Vårfryle Luzula pilosa 0 0 0 

Äkta Johannesört Hypericum perforatum 2 14 3 Ängsfryle (i) Luzula multiflora 12 3 0 

Älggräs Filipendula ulmaria 1 0 0 Ängshavre (i) Helictotrichon pratense 10 5 0 

Ängsfräken Equisetum pratense 6 0 1      
Ängskovall Melampyrum pratense 0 1 0      
Ängsskallra (i) Rhinanthus minor 1 0 0      
Ängssyra Rumex acetosa 12 4 2      
Ärenpris Veronica officinalis 1 4 0      
Ögontröst (i) Euphrasia sp.  0 0 1      
Gräs              
Bergven Agrostis vinealis 0 0 4      
Blekstarr Carex pallescens 5 0 0      
Darrgräs (i) Briza media 1 0 0      
Fetbladsväxt Sedum sp.  0 0 0      
Fårsvingel Festuca ovina 7 11 4      
Grenrör Calamagrostis canescens 0 3 4      
Gräs Poa sp.  5 0 0      
Harstarr Carex ovalis 8 0 0      
Knapptåg Juncus conglomeratus 3 0 0      
Kruståtel Deschampsia flexuosa 9 17 26      
Kvickrot Elytrigia repens 1 0 0      
Luddlosta Bromus hordeaceus 0 6 0      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


