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Sammanfattning 
Bränning har använts av människor för bearbetning av naturen av flera anledningar, t.ex. för 
att bryta ny mark eller för att skapa bättre bete för boskap. Om bränningen sker under tidig 
vår är det mindre risk att växtligheten skadas. Det som sker när den döda biomassan bränns är 
att det mesta av kvävet försvinner till atmosfären, vilket gynnar hög artdiversitet.  
 
För att utreda huruvida artanatal, artsammansättning och procentandel gräs i frisk ängsmark, 
påverkas av bränning utsågs tre lokaler med olika bränningsfrekvens: gammalbränd (inte 
bränd i år, men tidigare), nybränd (bränd varje år) och obränd (aldrig bränd), vilka 
inventerades under sommaren 2007 varefter resultatet sammanställdes.  
 
Det fanns flest arter i kategori gammalbränd, något färre i nybränd och minst antal arter i 
obränd. Det visade sig även att olika arter gynnades eller missgynnades i de olika 
kategorierna. För ett visst antal arter kunde ingen påverkan visas varpå dessa arter antogs vara 
opåverkade av bränning. Procentuellt gynnades flest arter i kategori gammalbränd vid 
jämförelse med kategori obränd. Artsammansättningen varierade mellan kategorierna. Det 
fanns större andel gräs i kategori obränd än i nybränd och gammalbränd. 
 

Abstract 
Burning has been used for preparation of the landscape for diverse reasons, for example 
breaking new land or make better conditions for the pasture. If the burning takes place during 
the dormancy period there is less risk to harm the vegetation. When the necromass is burned 
most of the nitrogen is lost to the atmosphere, which favours high species diversity. 
 
To investigate whether the number of species, species composition and the proportion of grass 
are affected by burning, three categories were chosen: old burned (not burned this year, but 
earlier years), new burned (burned every year) and unburned (never burned). An inventory of 
the field sites was performed during the summer of 2007.  
 
It turned out that the old burned category had the greatest number of species, the newburned 
exhibited slightly fewer species, while the unburned category had the lowest number of them 
all. It also became clear that some species were favoured while others were at a disadvantage 
in the three different categories, and for some species no influence could be measured. 
Calculated in percentage, most species were favoured in old burned categories in comparison 
with the unburned ones. The species composition was different between the three categories. 
There was a greater proportion of grass in the unburned category than in the new burned and 
old burned ones. 
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Inledning 
Bränder kan uppkomma genom blixtnedslag, vulkanutbrott och dylikt, vilket har gjort elden 
till en naturlig del i många ekosystem. Människan har på olika sätt använt elden för att 
bearbeta naturen för olika typer av brukande. I Storbritannien bränner man till exempel ljung 
för att skapa bättre förutsättningar för jakt (Allen 1964, Goldammer och Bruce 2004). Man 
har också använt bränning för att skapa bättre bete för boskap (Goldammer och Bruce 2004), 
och svedjebruk har använts i skogmark för att bryta ny mark för att skapa nya boplatser, åkrar, 
betesmarker mm. Förutom detta har man använt bränningen för att hindra igenväxning av 
redan öppna ytor och för att bibehålla hävd. Det finns lite information om bränning på ängar 
men enligt White har man till exempel bränt för att underlätta vid nystart av höproduktion på 
halvgräsängar i Wisconsin i USA (White 1965) och man har också bränt löv och kvistar vid 
fagning av ängar (Ekstam et al. 1988).  
 
Bränning är gynnsamt i fråga om att skapa en ängslik artsammansättning med många 
blommande örter. Man har sett att artantalet i olika typer av ängsmark minskar när hävd 
upphör på grund av att dött växtmaterial och stående biomassa ackumuleras så att ljusinsläpp 
hindras (Bekker et al. 1997). Vid bränning minskar det organiska innehållet i marken vilket 
leder till att marken blir torrare och klimatet blir också mer gynnsamt i och med att den mörka 
markyta som bildas absorberar värme från solinstrålning (Larsson 2006).  
 
Slåtter är en hävdform som skapar stor artrikedom, och bränning har vissa gemensamma 
nämnare med slåtter (Olsson 2007). Vid slåtter fraktas årets tillväxt, och i och med det även 
de organiska ämnen som finns i växtmaterialet, bort från platsen. Vid bränning frigörs kvävet 
i biomassan och omvandlas till kväveoxider och nitrösa gaser (Allen 1964, Larsson 2006). 
Mark med hög kvävehalt har ofta få arter och i och med att kvävet, efter bränning, inte längre 
finns tillgängligt för växterna bibehålls den magra ängsstrukturen (Ekstam et al. 1988).  
 
Många andra näringsämnen som finns i växtmaterialet blir dock tillgängliga för växterna när 
det döda växtmaterialet bränns. Tillgängligheten är dock beroende av jordens struktur, och 
olika jordars förmåga att hålla kvar näringsämnen varierar. Jordar som till exempel innehåller 
torv eller lera har god näringskvarhållande förmåga. I vissa jordar är den kvarhållande 
kapaciteten lägre och då finns risk att näringsämnen lakas ut vid bränning (Allen 1964).  
 
En annan följd av bränning är att pH-värdet förändras (Allen 1964). Den basiska askan gör att 
pH-värdet höjs (förutsatt att pH-värdet inte redan var högt) vilket också är gynnsamt för örtrik 
flora.  
 
Genom att bränna dött växtmaterial under tidig vår eller sen höst, när det är fuktigt eller när 
tjälen fortfarande ligger, och i svag vind, skadas inte fröbanken och rotsystemen (Nolbrant 
1998). Denna typ av bränning når inte lika hög temperatur som t. ex. en kraftig skogsbrand 
med riklig mängd biomassa, där växtligheten i området kan försvinna helt för en tid (Olsson 
2007).  
 
Bränningens intensitet varierar inom ett område i och med att fuktigheten och mängden dött 
växtmaterial också varierar. Detta skapar ofta en mosaikstruktur genom att elden brinner 
kraftigare på områden där det är torrt och där dött växtmaterial finns i riklig mängd. På de 
områden där bränningen blir kraftigare kommer mörka, bara markfläckar att skapas vilka 
skapar möjlighet för nya växter att etablera sig och växter med lägre konkurrenskraftighet får 
en chans att etablera sig. På de områden där elden inte tar sig så kraftigt kommer de arter som 
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redan etablerat sig att finnas kvar. Att det skapas bara markfläckar vid bränning är också 
positivt för många insekter genom att mikroklimatet blir varmare det skapas det möjligheter 
för bobygge. 
 
Ängsmarker blir allt mer ovanliga på grund av att jordbruket intensifieras genom gödsling, 
konstgödning och vallodling och på många öppna marker har skog planterats eller brett ut sig 
naturligt. Därför är det viktigt att studera olika metoder för att hålla markerna öppna och 
därmed eventuellt kunna bevara mångfald och specifika arter som håller på att försvinna. 
Bränning kan vara ett sätt att hålla marker öppna och är mindre tidskrävande än slåtter och 
enklare än att ha djur som betar på markerna. Förmodligen krävs en kombination av olika 
hävdsystem men det är viktigt att ta reda på så mycket som möjligt om de olika metoderna 
och när det gäller bränning har inte mycket forskning gjorts. Det har gjorts en del studier om 
bränning bl. a. i skog och på ljunghedar, i våtmarker och prärielandskap. Det finns också 
studier på ängs- och betesmarker men det krävs mer forskning på detta område (Köhler m. fl. 
2005, Middleton m.fl. 2006).  
 
Målsättningen med detta examensarbete är att undersöka hur artantal, artsammansättning och 
andelen gräs varierar efter bränning samt att undersöka vilka arter som missgynnas, gynnas 
eller förblir opåverkade av respektive behandling. På detta sätt kan man få fram viktig 
kunskap om huruvida bränning är ett användbart medel för att hålla marker öppna och 
huruvida det påverkar mångfalden positivt eller negativt. 

Hypoteser  
1. Artantalet ökar vid bränning 
2. Arter gynnas, missgynnas eller förblir opåverkade 
3. Artsammansättningen förändras vid bränning 
4. Procentandelen gräs minskar vid bränning 

 
Utifrån dessa hypoteser förutsägs att trots att vissa arter förmodligen kommer att störas av 
bränning kommer artantalet förmodligen att öka vid bränning på grund av de parametrar som 
påverkas. Det bildas också bara markfläckar där nya arter kan etablera sig vilket ökar 
artantalet. Arterna i undersökningen kommer visa sig vara påverkade eller opåverkade av 
behandlingen i respektive områdestyp. Detta på grund av att arterna är anpassningsbara på 
olika sätt i olika miljöer. Av samma anledning kommer artsammansättningen i de olika 
områdestyperna att vara varierande. Procentandelen gräs kommer också att variera på grund 
av att störningen gör att fler arter får möjlighet att konkurrera med gräset. 
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Metod och material 
Det undersökta området ligger i Värmland i Klarälvsdalen, mellan Munkfors och Ransäter på 
älvens östra sida. Vegetationstypen är frisk gräs-örtvegetation (Lantmäteriet 2003). Hötäkt 
sker inte men området slås en gång per år för att hålla marken öppen, vilket sker i juli eller 
augusti. Inventeringen skedde under juli och augusti månad sommaren 2007. Det material 
som användes var måttband, 50m, en träram med arean 1 m2 samt träpinnar för markering av 
områden. Nomenklatur följer Den nya nordiska floran, (Mossberg och Stenberg 2003). 
Latinska namn för samtliga arter finns i bilaga 1.  
 

 
© Lantmäteriverket Gävle 2008. Medgivande I 2008/0267 . 
Figur 1. Placeringen av de tre undersökningsområden som utgör kategorierna gammalbränd, nybränd och obränd 
i frisk ängsmark. (59° 46΄ N, 13° 27΄ E)  
 
För att undersöka skillnader i floran på områden som bränts på våren och obrända ytor 
intervjuades boende i området för att identifiera var bränning har skett. Två områden utsågs, 
varav det ena sades vara bränt och det andra obränt. Det visade sig dock att det obrända 
området varit bränt tidigare men inte detta år och på grund av detta utsågs en ny obränd yta. 
Detta resulterade i tre typer av ytor (tabell 1).  
 
Tabell 1. Förklaring av kategorier och bränningshistoria i respektive kategori. 
Kategori  Historia 
Gammalbränd  Inte bränd i år, men tidigare 
Nybränd   Bränd varje år 
Obränd   Aldrig bränd  
 
Det finns ingen information som tyder på att det obrända området varit bränt, och det har inte 
varit bränt på minst 30 år vilket borde vara tillräckligt för att det ska klassas som obränt. Kost 
och De Steven (2000) såg ingen skillnad mellan en obränd äng och en äng som inte varit 
bränd på sju år. De valda områdena ansågs ha likartad karaktär vad det gäller solinstrålning, 
markfuktighet, jordkvalitet mm. I var och en av de tre kategorierna markerades två områden 
som var 25 meter långa och 1 meter breda, vilket resulterade i 150 st. kvadratmeterrutor vilka 
placerades mitt emellan en asfaltväg och en nedlagd järnväg. Områdena begränsas i vissa fall 
på kortsidan av korsande grusvägar och den ruta som skulle inventeras placerades ca 5 meter 
från grusvägen. Detta gjordes på samtliga områden, med undantag för ruta 4 och 6 där 
områdets kortsida inte avgränsades av en grusväg. Vid ruta 4 drogs gränsen för området där 
grävning skett på grund av att detta ansågs kunna påverka resultatet. Gränsen för ruta 6 drogs 
vid en plats där det enligt källa funnits en torvhög tidigare, vilket också ansågs kunna påverka 
resultatet.  
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När områdena markerats med hjälp av pinnar som stuckits ned i marken inventerades samtliga 
kärlväxter i varje kvadratmeter för sig. En uppskattning av hur stor andel av ytan i varje 
kvadratmeter som täcktes av levande gräs gjordes. Förutom detta noterades markens färg i 
varje område.  
 
Värden för arternas förekomst lades in i Excel för att undersöka hur artantalet skiljer sig 
mellan de olika kategorierna. Antal arter per kvadratmeter analyserades med hjälp av en 
tvåvägs ANOVA med reproducering där data var uppdelat i de två områden som varje 
kategori delats upp i vid inventeringen. Medelvärdet för varje kategori ställdes upp i diagram.  
 
För att få reda på vilka arter som var gynnade, missgynnade och opåverkade i olika områden 
beräknades den relativa frekvensen för varje art varefter medelvärdet av den relativa 
frekvensen för respektive kategori togs fram. Värden för de två kategorier som skulle 
jämföras subtraherades från varandra och då erhölls positiva, negativa och låga värden som 
visar vilka arter som gynnats, missgynnats eller var opåverkade i respektive kategori. Arter 
med positiva värden har gynnats i den första kategorin och missgynnats i den andra i 
respektive jämförelse. Arter med negativa värden har gynnats i den andra kategorin och 
missgynnats i den första i respektive jämförelse. Arter med låga värden hamnar inom det 
intervall som erhålls genom beräkning av medelvärdets medelfel (standard error of the mean, 
S.E.), och dessa arter antas vara opåverkade av behandlingen i de kategorier som jämförs och 
visas inte i diagrammen nedan (bilaga 2). Gammalbränd jämfördes med nybränd, nybränd 
med obränd och gammalbränd med obränd. Endast de arter som fanns i mer än 5 % av rutorna 
togs med. 
 
Artsammansättningen undersöktes genom notering av vilka arter som förekom i respektive 
kategori. Gemensam nämnare markerades för att få överblick och arterna ställdes upp i en 
lista. Sammanställning av resultaten ställdes upp i diagram. 
 
Varje rutas uppskattade procentandel gräs noterades för att få reda på variationen mellan de 
olika områdestyperna. Procentvärdena från varje kvadratmeter summerades i de tre 
kategorierna gammalbränd, nybränd och obränd. För att se om kategorierna skiljde sig åt 
utfördes en envägs ANOVA varefter Tukey-test utfördes för att se var skillnaden fanns. 
Medelvärden för procentandelen gräs i respektive kategori beräknades och resultatet ställdes 
upp i diagram. 
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Resultat 

Artantal  
Det totala antalet arter i undersökningen var 70 stycken. Artantalet var störst i kategori 
gammalbränd, 51 stycken. I nybränd var antalet 48 och obränd hade lägst artantal, 36 arter 
(figur 3). En tvåvägs ANOVA med reproducering visade att det fanns signifikant skillnad i 
artantal i varje kvadratmeterruta mellan alla kategorier (F2, 149 = 81, 0, p<0, 01). Tvåvägs 
ANOVAn visade även att det fanns signifikant skillnad mellan områden inom kategorierna 
(F1, 149= 4, 5 p<0, 05). Tukey-test visar att inom kategorierna skiljde sig endast områden i 
kategorin gammalbränd där värdet (2, 16) överskred T-värdet (2, 12). Det fanns ingen 
interaktion mellan områden. Medelvärdet för artantalet i varje kvadratmeter i kategori 
gammalbränd var 33, 8 arter, medelvärdet i nybränd var 29, 5 arter och i obränd var det 21, 4 
arter. Medelvärdet för område 1 i kategori gammalbränd var 17, 9 och i område 2 var det 15, 
9. Medelvärdet för område 1 i kategori nybränd var 15, 1 och i område 2 var det 14, 4. 
Medelvärdet för område 1 i obränd var 10, 6 och i område 2 var det 10, 8 (figur 2).  
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Figur 2. Medelvärde ± SE för antal arter i varje kvadratmeter i kategorierna gammalbränd (Gb) , nybränd (Nb) 
och obränd (Ob). Staplarna är uppdelade efter de två områden som varje kategori delats in i, område 1 och 2.  
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Figur 3. Artantal i kategorierna gammalbränd, nybränd och obränd i frisk ängsmark.  
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Gynnade, missgynnade eller opåverkade arter 
Vid jämförelse mellan kategorierna gammalbränd och nybränd har 12 arter signifikant 
negativa värden och har alltså missgynnats i gammalbränd och gynnats i nybränd. 17 arter 
hade signifikant positiva värden och var alltså missgynnade i nybränd och gynnade i 
gammalbränd (figur 4). Värdena är något högre för de arter som har positiva värden. Arter 
som fick icke signifikanta värden, men fanns i mer än 5 % av rutorna antogs vara opåverkade 
och i jämförelsen mellan gammalbränd och nybränd var dessa blekfryle (Luzula pallescens), 
blodrot (Potentilla erecta), flockfibbla (Hieracium umbellatum), glasbjörk (Betula 
pubescens), hundkäx (Anthriscus sylvestris), maskros (Taraxacum), mjölkört (Epilobium 
angustifolium), okänd gröe, prästkrage (Leucanthemum vulgare), rödsvingel (Festuca rubra), 
smultron (Fragaria vesca), vitmåra, åkervädd (Knautia arvensis), äkta johannesört 
(Hypericum perforatum) och ängssyra (Rumex acetosa). 
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Figur 4. Resultat efter subtraktion av relativ frekvens av förekomst mellan kategorierna gammalbränd och 
nybränd. Arter med negativt värde har gynnats i kategori nybränd och missgynnats i gammalbränd. Arter med 
positiva värden har gynnats i gammalbränd och missgynnats i nybränd. X-axelns värde anger medelvärdet av 
den relativa frekvensen för respektive art.  
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Jämförelsen mellan kategorierna nybränd och obränd visar vilka arter som gynnades 
respektive missgynnades i respektive kategori. 11 arter har signifikant negativa värden och 
har missgynnats i kategori nybränd och gynnats i obränd. 18 arter har signifikant positiva 
värden och har gynnats i kategori nybränd och missgynnats i obränd (figur 5). Arter som fick 
icke signifikanta värden antogs vara opåverkade. I jämförelsen mellan nybränd och obränd 
var dessa blekfryle, glasbjörk, gårdsskräppa (Rumex longifolius), hundkäx, låsbräken 
(Botrychium lunaria), prästkrage, rödklöver (Trifolium pratense), slåtterfibbla (Hypochoeris 
maculata), smultron och stormåra (Galium album). 
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Figur 5. Resultat efter subtraktion av relativ frekvens av förekomst mellan kategorierna nybränd och obränd. 
Arter med negativt värde har missgynnats i kategori nybränd och gynnats i obränd. Arter med positiva värden 
har gynnats i nybränd och missgynnats i obränd. X-axelns värde anger medelvärdet av relativ frekvens för 
värden i respektive kategori, där nybränd subtraherats med obränd. 
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Vid jämförelsen mellan kategorierna gammalbränd och obränd har 8 arter signifikant negativa 
värden och antas ha missgynnats i kategori gammalbränd och gynnats i obränd. 22 arter med 
signifikant positiva värden har gynnats i gammalbränd och missgynnats i obränd (figur 6). 
Arter som fick icke signifikanta värden antogs vara opåverkade. I jämförelsen mellan 
gammalbränd och obränd var dessa alsikeklöver, blekfryle, glasbjörk, gårdsskräppa, hundkäx, 
prästkrage, renkavle (Alopecurus myosuroides), röllika, smultron, vanlig smörblomma 
(Ranunculus acris), älggräs (Filipendula ulmaria), kanadensiskt gullris (Solidago canadensis) 
och kråkvicker. 
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Figur 6. Resultat efter subtraktion av relativ frekvens av förekomst mellan kategorierna gammalbränd och 
obränd. Arter med negativt värde har missgynnats i kategori gammalbränd och gynnats i obränd. Arter med 
positiva värden har gynnats i kategori gammalbränd och missgynnats i obränd. X-axelns värde anger 
medelvärdet av relativ frekvens för värdena i respektive kategori, där gammalbränd subtraherats med obränd.  
 
 

 10



Den procentuella fördelningen mellan arter som är gynnade, missgynnade eller opåverkade i 
jämförelse mellan gammalbränd och nybränd är relativt jämnt fördelad. Det är dock flest 
arter, 39 %, som har gynnats i kategori gammalbränd. 27 % missgynnades och gynnades 
således i nybränd. 34 % var opåverkade och förekom i lika stor andel i de båda områdena 
(figur 7, diagram 1). I fördelningen mellan gynnade, missgynnade och opåverkade arter i 
jämförelse mellan nybränd och obränd är den största procentandelen, 46 %, arter som gynnats 
i kategori nybränd och missgynnats i obränd. Andelen arter som är missgynnade i nybränd 
och gynnade i obränd, 28 %, är ungefär lika stor som andelen arter som är opåverkade, 26 % 
(figur 7, diagram 2). I fördelningen mellan gynnade, missgynnade och opåverkade arter i 
jämförelse mellan kategorierna gammalbränd och obränd är den största procentandelen arter 
som gynnats i kategori gammalbränd och missgynnats i obränd, 51 %. Andelen arter som är 
missgynnade i gammalbränd och gynnade i obränd, 19 %, är mindre än andelen arter som är 
opåverkade, 30 % (figur 7, diagram 3). 
 
 

a. b. c.  

Gynnade 

Missgynnade  

Opåverkade  

 
 
Figur 7. Fördelning mellan gynnade, missgynnade och opåverkade arter. Mörkgrå färg visar gynnade arter, 
ljusgrå färg visar missgynnade arter och vit visar opåverkade arter. A visar jämförelse mellan kategorierna 
gammalbränd och nybränd. B visar jämförelse mellan kategorierna nybränd och obränd. C visar jämförelsen 
mellan kategorierna gammalbränd och obränd. 
 
När man studerar den procentuella fördelningen över hur arter påverkas av bränning 
respektive icke bränning ser man att det är fler arter som gynnas när man jämför en bränd yta 
med en obränd. Jämför man två brända är skillnaden inte lika stor mellan gynnade och 
missgynnade arter. Störst procentandel arter gynnas när man jämför kategorierna 
gammalbränd och obränd. Värde för en arts gynnande är också större där en bränd kategori 
jämförs med obränd (figur 5 och 6), till skillnad från diagram som visar jämförelse mellan 
gammalbränd och nybränd (figur 4).  
 

Artsammansättning 
Vid inventeringen fanns ett relativt stort antal arter, 22 stycken av totalt 70, som var 
representerade i alla tre kategorier (figur 8). Stormåra, okänd gröe, röllika och sengröe (Poa 
palustris) förekom i störst mängd.  
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Figur 8. Arter som fanns representerade i samtliga kategorier: gammalbränd, nybränd och obränd. Y-axeln visar 
hur många av försöksrutorna arten fanns i. 
 
Fördelningen mellan de 22 arter som fanns representerade alla tre kategorier visas med 
utgångspunkt från kategori obränd i figur 9. De arter som var vanligast av de 22 arterna i 
obränd är timotej (Phleum pratense), ängssyra, kvickrot och maskros. Vitmåra, renfana, 
flockfibbla och rödsvingel förekommer endast i mycket liten andel i kategori obränd. Timotej 
finns i mycket liten andel i kategorierna gammalbränd och nybränd men finns till mycket stor 
andel i obränd. I figur 9 ser man tydligt hur staplarna som visar andelen för obränd kategori är 
mycket högre än staplarna för nybränd och gammalbränd. Vanlig smörblomma förekommer i 
mycket liten del i nybränd men i ungefär lika stor mängd i gammalbränd och obränd.  
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Figur 9. Fördelning av arter som fanns i samtliga kategorier, gammalbränd, nybränd, och obränd, och som fanns 
i mer än 5% av rutorna, sorterade efter obränd.  
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Vid inventeringen visade det sig att vissa arter endast fanns i kategorier som bränts, dvs. 
gammalbränd och nybränd. Av dessa var det 16 arter som bara fanns i brända kategorier och i 
mer än 5 % av rutorna (figur 10). Stenbär (Rubus saxatilis), bockrot (Pimpinella saxifraga), 
åkerfräken (Equisetum arvense) och mjölkört fanns i störst mängd. Liljekonvalj (Convallaria 
majalis) förekom endast i kategori nybränd och gullris och daggkåpa (Alchemilla sp.) fanns 
endast i kategori gammalbränd.  
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Figur 10. Arter som bara fanns i kategorier som bränts, nybränd och gammalbränd, och i mer än 5 % av rutorna 
samt arternas fördelning mellan de båda kategorierna. Mörk stapel visar gammalbränd kategori och ljus stapel 
visar nybränd. 
 
Resultatet från inventeringen visade att vissa arter inte förekom i områden där bränning skett 
samma år, dvs. kategori nybränd (figur 11). Dessa arter fanns alltså i kategorierna 
gammalbränd och obränd och förekom i mer än 5 % av rutorna. Lundelm (Elymus caninus) 
förekom endast i kategori obränd och daggkåpa och gullris förekom endast i kategori 
gammalbränd.  
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Figur 11. Arter som inte fanns i kategori nybränd men i mer än 5% av det totala antalet rutor. Mörk stapel visar 
antalet rutor i kategori gammalbränd och ljus stapel visar antal rutor i kategori obränd.  

 13



Procentandel gräs 
Envägs ANOVAn visar att det fanns signifikant skillnad mellan andelen gräs i de olika 
kategorierna. F-värdet överskred kraftigt det kritiska värdet (F 2, 149 = 36, 8, p< 0, 01). För att 
se var skillnaden låg utfördes ett Tukey-test och enligt detta hade kategori obränd signifikant 
mer gräs än kategori nybränd och kategori gammalbränd (p =0, 05). Som man ser i figur 12 
fanns det mest gräs i obränd och ungefär lika mycket i gammalbränd och nybränd. 
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Figur 12. Medelvärde ± SE för procentandelen gräs i kategorierna gammalbränd, nybränd och obränd i frisk 
ängsmark. Stjärnor visar att det fanns signifikant skillnad mellan kategorierna obränd och nybränd respektive 
obränd och gammalbränd.  
 

Diskussion 
Skillnaden i artantal kan bero på att flera faktorer påverkas vid bränning. Till exempel blir 
kvävehalten lägre (Allen 1964), vilket gynnar ett stort artantal. pH-värdet förändras också, 
och i detta fall kan man anta att pH-värdet höjdes vid bränning. På grund av att andelen dött 
växtmaterial och andelen humus i jorden minskar, minskar också fuktigheten i jorden vilket 
gynnar många arter.  
 
Temperatursvängningarna och ljusinstrålning ökar också vid bränning i och med att lagret 
med död biomassa försvinner. Detta gynnar många arters frögroning (Jensen och Gutekunst 
2003). I kategori obränd fanns mycket dött gräs på marken och i gammalbränd fanns dött gräs 
men ej i samma utsträckning. I nybränd fanns endast vissa fläckar med dött gräs där 
bränningen inte tagit sig. Dessa iakttagelser kan jämföras med resultat från en tidigare 
undersökning där det visade sig att den döda biomassan ersätts efter två år (Kost och de 
Steven 2000).  
 
Vid inventeringen noterades att markytan under vegetationen var mörkare i nybränd. Detta 
bidrar till att marken absorberar energin från solinstrålningen i högre utsträckning vilket då 
gör att temperaturen stiger. Vid en undersökning gjord av Goldammer och Page (2000) visade 
det sig att temperaturen steg upp till 7°C under den första växtsäsongen och fuktigheten i 
jorden minskade på de brända områdena vilket ledde till varmare och torrare förhållanden. 
Detta kan vara intressant på lång sikt eftersom det är den xeroterma floran (och faunan) som 
missgynnas vid sekundär succession. Vid inventeringen observerades också bara markytor, 
speciellt i kategori nybränd vilka skapar möjlighet för nya arter att etablera sig.  
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Att artantalet i varje kvadratmeter var högre i gammalbränd än i nybränd beror förmodligen 
på att bränning är en typ av störning och ett samhälle har högst artantal mellan störningarna. 
På grund av att vindspridda frön inte sprids under våren kommer dessa arter inte att etablera 
sig i ett område som bränts under våren men kommer däremot att finnas i ett område som 
bränts föregående år.  
 
Resultatet angående artantal i varje kvadratmeter från denna undersökning stämmer med 
resultat från försök där en halvgräsäng som betats brändes en gång (Middelton 2002). 
Däremot visar resultaten från ett försök där man brände en äng på kalkhaltig mark att 
artantalet minskade (Köhler et al. 2005). Att artantalet minskade i denna undersökning kan 
bero på att området som undersöktes var kalkstensäng och pH-värdet var högt redan före 
bränning. Området var också brukat med traditionella metoder som gjorde att näringshalten 
redan var låg och i och med detta skulle alltså bränning inte leda till någon ökad artrikedom. 
Bränningen skedde också varje år vilket kan vara för frekvent. Detta beror på att arter kan 
försvinna från fröbanken på grund av att det krävs två år för vissa arter att sätta frön, och att 
en del frön kan förstöras i bränningen (Kost och de Steven 2000).  
 
Vid en studie på halvgräsmosse i Nordamerika ledde årlig bränning till att stråväxter 
gynnades och det blev färre blommande örter (Bowles et al. 1996). Vid en studie som gjorts 
på ängsmark i Sverige minskade artrikedomen signifikant vid årlig bränning mellan 1972 och 
1986 (Hansson och Fogelfors 2000). I min undersökning ökar bränningen artantalet i varje 
kvadratmeterruta men det saknas en referensyta som bränts vartannat år. Möjligtvis skulle 
artantalet där vara ännu högre.  
 
Genom att jämföra resultaten från denna studie med resultat från andra studier, verkar 
bränning vara mest positivt för artantalet i något sura jordar som har relativt god 
näringskvarhållande förmåga och om den inte sker för frekvent.  
 
Den skillnad som fanns mellan områden i kategori gammalbränd beror på andra faktorer än 
bränning, t ex. markfuktighet eller ljusförhållanden. Målet var att undvika skillnader inom 
kategorier genom val av områden som antogs vara lika. Detta lyckades i nybränd och obränd 
kategori men något typ av skillnad fanns uppenbarligen i gammalbränd vilket kan påverka 
resultatet.  
 
Arter påverkas av olika faktorer som förändras vid bränning, bl. a. pH, ljusförhållanden, 
fuktighet, temperaturförhållanden och kvävehalt. Att förklara hur respektive art i 
inventeringen påverkades av dessa faktorers samverkan är mycket komplicerat och kan inte 
behandlas fullt ut i detta arbete. Dock följer en kort redovisning av några faktorers påverkan 
på ett urval av arter. 
 
Vid bränning blir marken blir torrare (Goldammer och Page 2000). Enligt Ekstam och 
Forshed (1992) föredrar bockrot och liten blåklocka (Campanula rotundifolia) torr mark och 
dessa arter gynnas också i de brända kategorierna.  
 
Kvävehalten minskar också vid bränning och arter som, enligt Ekstam och Forshed (1992), 
trivs på kvävefattig mark gynnas i brända områden. Dessa är: flockfibbla, åkervädd, bockrot, 
gökärt (Lathyrus linifolius), rödven, liten blåklocka och ängsviol (Viola canina). I kategori 
obränd borde kvävehalten vara högre och arter som enligt Ekstam och Forshed (1992) är 
starkt kvävegynnade gynnas också i obränd: timotej, ängssyra, kvickrot, maskros, vitklöver, 
och vanlig smörblomma.  
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Både slåtterfibbla och låsbräken var gynnade i kategori nybränd vid jämförelse med 
gammalbränd och dessa arter är också starkt hävdberoende. De har höga krav på ljustillgång 
och trivs i kvävefattig mark vilket stämmer med att ljustillgången ökar när dött växtmaterial 
försvinner och att kvävehalten minskar vid bränning (Ekstam och Forshed 1992).  
 
Inventeringen visar att vissa arter fanns i alla tre kategorier och dessa är förmodligen till 
största delen generalister som klarar sig bra oberoende av de olika behandlingarna. Till 
exempel finns stormåra i 138 av 150 rutor. I figur 9 ser man tydligt att staplarna som visar 
andelen för kategori obränd är mycket högre än staplarna för nybränd och gammalbränd. 
Detta visar att arterna som har höga värden i obränd har större konkurrenskraft än övriga arter 
och att dessa arter fått möjlighet att ta över i kategori obränd.  
 
Att vissa arter bara fanns i kategorier som bränts är intressant eftersom de kan antas vara 
brandgynnade. Liljekonvalj fanns bara i nybränd och kan därför tänkas klara brand extra bra. 
Vissa arter fanns inte i kategori nybränd och det kan tänkas att dessa arter har långsammare 
spridning eller att de är missgynnade av bränning. Timotej är den art som missgynnas starkast 
av bränning och den har en reservnäringsknöl vid markytan och man kan anta att denna knöl 
skadas vid bränning.  
 
Procentandelen gräs var störst i kategori obränd vilket tyder på att det konkurrenskraftiga 
gräset där har fått tid att breda ut sig. Gräset har en långsträckt struktur som gör att det är 
extra konkurrenskraftigt och denna struktur gör att lågväxande arter får mindre ljus (Bekker et 
al. 1997) och utrymme, och trängs därmed bort när gräset tar över. Bekker et al. (1997) 
skriver också att få arter i artrik ängsmark i Europa har frön med lång livslängd vilket gör att 
det är viktigt att man ser till att bibehålla de artrika ängsmarker som finns på grund av att 
många arter riskerar att försvinna om fröbanken inte får möjlighet att gro. 
 
Bar mark är gynnsamt för många marklevande insekter på grund av ökad möjlighet för 
bobygge, men även det ökade antalet växtarter som uppstod vid bränningen är gynnsamt för 
insektslivet (Larsson 2006).  
 
Insekter som övervintrar i dött växtmaterialet skadas om bränningen sker i 
övervintringsstadiet men detta är ett problem, endast om bränningen sker på mycket stora 
områden. Sker den på begränsade områden, eller i en mosaikstruktur sker återkolonisering 
vanligtvis mycket snabbt (Goldammer och Page 2000). Vid inventeringen observerades att 
döda fjolårsstänglar från röllika och vissa gräs utnyttjades av insekter för jakt och förökning. 
Dessa försvinner vid bränning, och givetvis även vid slåtter, men även detta problem avhjälps 
om bränning sker i mosaikstruktur, på små områden eller om bränningen ej sker varje år.  
 
Gräsets kvalitet varierade också mellan kategorierna. I nybränd såg gräset friskare, saftigare 
och grönare ut än i gammalbränd och obränd. Denna iakttagelse stämmer med att bränning 
använts för att förbättra foderkvaliteten (Middelton et al. 2006). I stora delar av kategori 
obränd var gräset högt och grovt och dominerades av timotej och sengröe. Mot slutet av juli 
lade sig gräset och bildade ett tätt lock, och då bidrog även den levande biomassan till minskat 
ljusinsläpp, vilket hämmar lågväxande arter och frögroning.  
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Slutsats 
Resultatet i denna undersökning visar att artantalet ökar vid bränning. Det visar också att 
artsammansättningen varierar mellan de olika kategorierna och att procentandelen gräs 
minskar vid bränning. Att artantalet ökar är givetvis positivt men det krävs ytterligare 
undersökning av hur bränning påverkar artantalet, på lång sikt, i olika jordtyper, vid olika pH-
värden och olika frekvens. Att artsammansättningen varierar mellan de olika kategorierna är 
mycket intressant och detta innebär att olika typer av behandling borde kombineras för att få 
ett stort artantal i ett större område, som tex. slåtter, bete, bränning och obehandlad mark. Att 
andelen gräs minskar vid bränning är gynnsamt på grund av att fler arter får möjlighet att 
etablera sig. Bränning kan speciellt vara en intressant metod om ingen annan hävdform är 
möjlig. Hur andelen gräs påverkas av bränning borde även undersökas mer noggrant i olika 
miljöer och jämföras med olika hävdformer.  
 
Resultatet är även intressant i förhållande till vägrensskötsel eftersom vägrenar omfattar stora 
ytor och sköts med tanke på att hålla högväxt vegetation borta för att öka sikt och minska 
viltolyckor. Många arter har sin tillflyktsort på vägrenar och i och med att ängsmarksarealen 
minskar är vägrenarna en mycket viktig områdestyp för den biologiska mångfalden. 
Bortforsling av biomassa ökar artrikedomen och vid slåtter av vägrenar är detta komplicerat. 
Därför skulle bränning kunna vara ett komplement vid skötsel av vägrenar där artantalet 
minskar eller önskas bibehållas eller ökas. Utförandet av bränning är troligen mer komplicerat 
än att slå gräset maskinellt men i vissa fall kanske lokala intressenter eller länsstyrelser kan 
samarbeta med vägverket eller kommunen för att öka artrikedomen i området.  
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Bilaga 1 

Samtliga arter som förekom i undersökningen 
 
Tabell 2. Alla arter som förekom i undersökningen med latinska namn och antal rutor som arten förekom i, för 
respektive kategori. 

Svenskt namn Namn på latin Gb Nb Ob 
Alsikeklöver  Trifolium hybridum 5 0 1 
Bergsyra  Rumex acetosella  0 3 0 
Blekfryle  Luzula pallescens  4 3 2 
Blodrot  Potentilla erecta  4 4 0 
Blomsterlupin Lupinus polyphyllus  2 0 0 
Blåklocka  Campanula rotundifolia  37 26 17 
Bockrot  Pimpinella saxifraga  49 28 0 
Daggkåpa   Alchemilla sp. 12 0 0 
Flockfibbla  Hieracium umbellatum  37 37 2 
Fältarv  Cerastium arvense  17 21 0 
Glasbjörk  Betula pubescens  5 4 3 
Granskott  Picea  0 1 1 
Grustrav  Arabidopsis suecica  7 15 0 
Gråbo  Artemisia vulgaris 9 2 0 
Grässtjärnblomma Stellaria graminea  8 0 28 
Gullklöver  Trifolium aureum  2 1 0 
Gullris  Solidago virgaurea  10 0 0 
Gulvial  Lathyrus pratensis  0 2 0 
Gårdsgroblad Plantago major 0 0 1 
Gårdsskräppa Rumex longifolius  0 0 5 
Gökärt  Lathyrus linifolius  25 16 0 
Hallon  Rubus idaeus  0 1 0 
Harstarr  Carex ovalis   0 0 4 
Hundkäx  Anthriscus sylvestris  4 1 6 
Höskallra   Rhinanthus serotinus 14 4 0 
Kanadensiskt gullris Solidago canadensis  3 0 9 
Kruståtel  Deschampsia flexuosa  0 2 0 
Kråkvicker  Vicia cracca   27 47 33 
Kvickrot  Elytrigia repens  1 5 18 
Kärrgröe  Poa trivialis   0 4 0 
Liljekonvalj  Convallaria majalis  0 13 0 
Lingon  Vaccinium vitis-idaea  0 2 0 
Lundelm  Elymus caninus  0 0 14 
Låsbräken  Botrychium lunaria  0 5 0 
Maskros  Taraxacum   4 2 11 
Mjölkört  Epilobium angustifolium  29 31 0 
Nysört  Achillea ptarmica  3 0 0 
Okänd gröe   Poa   50 49 36 
Penningblad  Lysimachia nummularia  0 0 1 
Pipdån  Galeopsis tetrahit  0 0 4 
Praktlysing  Lysimachia punctata  3 0 0 
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Prästkrage  Leucanthemum vulgare  6 5 0 
Renfana  Tanacetum vulgare  20 30 2 
Renkavle  Alopecurus myosuroides  7 0 1 
Rödklöver  Trifolium pratense  35 12 19 
Rödsvingel  Festuca rubra  47 44 1 
Rödven  Agrostis capillaris  42 28 7 
Röllika  Alchillea millefolium  46 35 47 
Sengröe  Poa palustris  23 42 50 
Slåtterfibbla  Hypochoeris maculata  0 5 0 
Smalgröe   Poa pratensis sp. 1 0 1  
Smultron  Fragaria vesca  5 5 0 
Stenbär  Rubus saxatilis  35 48 0 
Stormåra  Galium album  50 45 43 
Strätta  Angelica sylvestris  2 0 0 
Svinmålla  Chenopodium album  0 1 0 
Teveronika  Veronica chamaedrys  4 0 0 
Timotej  Phleum pratense  2 2 50 
Tuvtåtel  Deschampsia cespitosa  3 0 0 
Vanlig smörblomma Ranunculus acris  29 1 30 
Vitklöver  Trifolium repens  9 13 40 
Vitmåra  Galium boreale  14 16 2 
Åkerfräken  Equisetum arvense 30 41 0 
Åkerförgätmigej Myosotis arvensis  0 0 3 
Åkervädd  Knautia arvensis  37 39 10 
Äkta Johannesört  Hypericum perforatum  3 2 0 
Älggräs  Filipendula ulmaria  5 0 0 
Ängsfryle  Luzula multiflora  0 0 1 
Ängssyra  Rumex acetosa  4 4 43 
Ängsviol  Viola canina   23 15 0 
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Bilaga 2 

Gynnade/missgynnade arter 
Tabell 3: Här visas de arter som förekom i mindre än 5 % av rutorna och därmed sorterats bort vid 
undersökningen av vilka arter som gynnades, missgynnades eller var opåverkade i jämförelser mellan 
kategorierna gammalbränd-nybränd (gb-nb), nybränd-obränd (nb-ob) samt gammalbränd-obränd (gb-ob).  

 
Gb- nb  Nb- ob  Gb- ob 

 
Bergssyra  Alsikeklöver  Bergssyra 
Blomsterlupin Bergssyra  Blodrot 
Granskott  Blodrot  Blomsterlupin 
Groblad  Blomsterlupin Granskott 
Gullklöver  Daggkåpa  Groblad 
Gulvial  Granskott  Gullklöver 
Gårdsskräppa Groblad  Gulvial 
Hallon  Gråbo  Hallon 
Harstarr  Gullklöver  Harstarr 
Kanadensiskt gullris Gullris  Kruståtel  
Kruståtel  Gulvial  Kärrgröe  
Kärrgröe  Hallon  Liljekonvalj 
Lingon  Harstarr  Lingon  
Lundelm  Höskallra  Låsbräken 
Nysört  Kruståtel  Nysört 
Penningblad  Kärrgröe  Penningblad 
Pipdån  Lingon  Pipdån 
Praktlysing  Nysört  Praktlysing 
Smalgröe  Penningblad  Slåtterfibbla 
Strätta  Pipdån  Smalgröe 
Svinmålla  Praktlysing  Strätta 
Teveronika  Renkavle  Svinmålla 
Timotej  Smalgröe  Teveronika 
Tuvtåtel  Strätta  Tuvtåtel 
Åkerförgätmigej Svinmålla  Åkerförgätmigej 
Ängsfryle  Teveronika  Äkta johannesört 
  Tuvtåtel  Ängsfryle 
  Åkerförgätmigej 

Äkta johannesört 
Älggräs 
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