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Abstract 
 
The loss of such great wetlands, which has arose in Sweden the last decades, has created a 
situation that threats both the function and the biological diversity within the wetlands. Many 
ecological niches can be found in the wetlands and it is one of the habitats where most 
different species exist. In the 17th Century people started to ditch damp environments, such as 
bogs, to create a productive cultivated ground. Further ditches were made when the forestry 
gave large economical profits. The wetlands were impoverished from both groundwater and 
nourishment, and this led to a great loss of species. 
  
In a corporation with WWF and Skogsstyrelsen in Arvika, the University of Karlstad has 
participated in the Laskerudproject, a hydrological restoration-project in a forest landscape. 
The purpose of the project was to increase the groundwater level and to recreate the functions 
of the wetlands. The project has partly analysed the change in the vegetations composition 
during six years. The restoration took place in the year 2004 and the inventory of the 
wetland’s flora has been carried on between the years 2002 and 2007. The same 40 test-
squares in Södra ängsmyren, which have been chosen at random, have been analysed every 
year in august; also 40 randomly chosen test-squares in Lenungen where looked at. The latter 
were used as a control area. 
 
All occurring species have been analysed statistically with the parametric z- and t-test and the 
non-parametric Wilcoxon-test. This was made to analysed if the hypotheses that the number 
of alter species are more in Södra ängsmyren than in Lenungen. The hypothesis if the 
hydrophilic species have increased and the hydrophobic species have decreased in Södra 
ängsmyren was also analysed the same tests mentioned above. 
 
The results of the analysed material showed a significant increase in two of the species in both 
Södra ängsmyren and Lenungen.  The remainder species in Södra ängsmyren could show 
interesting trends, even though they were not significant. Some species in the wetlands have 
got a wider area of distribution, this has been visually observed. In comparison with similar 
studies this study shows the conclusion that more time is needed to prove the changes 
statistically. As a suggestion, three to five years of further data of the wetlands flora is needed 
to prove the changes statistically. 
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Sammanfattning 
 
Förlusten av så mycket våtmarksareal som uppstått i Sverige de senaste århundradena har 
skapat en situation som hotar både våtmarksfunktionerna och den biologiska mångfalden. 
Våtmarkerna är ett av de mest artrika habitat genom att så många ekologiska nischer kan 
finnas inom ett och samma område, vilket kan gynna ett stort antal arter. Under 1600-talet 
började människan att utdika fuktiga miljöer som myrar och mossar för att få ett produktiv 
odlingsmark och ytterligare dikningar skedde när skogsbruket gav stora ekonomiska vinster. 
Markerna blev utarmade på både grundvatten och näring vilket resulterade i artförlust i många 
områden.  
 
I samarbete med WWF och Skogsstyrelsen i Arvika har Karlstads universitet varit delaktigt i 
Laskerudsprojektet, ett hydrologiskt restaureringsprojekt i ett skogslandskap. Arbetet syftade 
till att plugga igen diken, i bland annat ett område kallat Södra Ängsmyren och på så vis höja 
grundvattennivån och återskapa våtmarksfunktionerna i området. Inom projektet har man 
bland annat undersökt förändringarna i vegetationens sammansättning under sex års tid. 
Restaureringen skedde år 2004 och inventeringar av fältskiktets flora har pågått mellan åren 
2002 och 2007. Samma slumpade provrutor (40 stycken) har undersökts varje år i augusti, 
samt 40 slumpade provrutor i ett kontrollområde (Lenungen, ett utdikat område också beläget 
i Laskerud).  
 
Alla förekommande arter har analyserats statistiskt med hjälp av parametriska z-test, t-test och 
icke-parametriskt Wilcoxontest, för att undersöka hypoteserna om antalet förändrade arter är 
större i Södra Ängsmyren än i Lenungen. Även hypotesen att andelen hydrofila arter ska ha 
ökat och att andelen hydrofoba arter ska ha minskat i Södra Ängsmyren har undersökt med 
samma statistiska tester. 
 
Resultaten från undersökningarna visade signifikant ökning hos två arter i både Södra 
Ängsmyren och Lenungen. Övriga arter i Södra Ängsmyren kunde visa intressanta trender, 
dock ej signifikanta. Vissa våtmarksarter påträffades i undersökningen och genom visuella 
observationer kundes slutsatsen dras att dessa fått ett större utbredningsområde. Tillsammans 
med jämförelser från liknande studier kunde slutsatsen dras att för kort tid har gått i området 
för att förändringar ska kunna bevisas statistiskt. Förslagsvis skall ytterligare tre eller fem års 
inventeringsdata från fältskiktets flora undersökas.  
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

Inledning 
 
Ekologiska samhällen och ekosystem lever i ständiga dynamiska fluktuationer och dessa 
genomgår alla successiva förändringar. Olika arter efterträder varandra i så kallade 
successionsförlopp (Nitare 2000). Men det som påverkar vilka arter som kommer att ingå 
under detta förlopp beror på ett flertal faktorer, som exempelvis spridningsmöjligheter, 
temperatur och omgivning. Naturliga störningar sker ständigt i naturen och en planerad 
störning, så som en restaurering av ett område, kan vara utgångspunkten för skapandet av ett 
delvis nytt samhälle.  
 
Dikning av myr- och skogsmarker har länge förekommit i Sverige. Detta utfördes för att 
sänka grundvattennivån i marken och därmed få en mer produktiv odlingsmark. Många 
marker som under 1600-talet utdikades för detta syfte dikades ytterligare under 1800- och 
1900-talet för att förbättra skogstillväxten. Detta var en viktig skogsskötselmetod under 
omkring 150 år (Stenberg 2006). Många marker har också dikats ut under subvention från 
staten under 1900-talet, vilket resulterat i att många utdikade marker stått orörda sedan dess 
och dikningens syfte har ej uppfyllts. Detta är en av huvudorsakerna till att det idag råder brist 
på våtmarker i Sverige. Genom att lägga igen diken som inte gett någon produktionsnytta (ca 
300 000 ha i Sverige) kan man skapa återskapa väldigt mycket våtmark. (Henriksson & 
Pettersson 2006). Våtmark är enligt Naturvårdsverkets definition mark där vattnet under stor 
del av året, finns nära under, i eller strax över markytan samt vegatationstäckta vattenområden 
(Kjellsson et al. 2005). Hur nära markytan vattnet ”skall” vara för att detta skall definiera 
området som en våtmark kan variera men om vegetationen används som indikator, skall minst 
50 % av vegetationen vara hydrofil för att området skall klassificeras som en våtmark. Detta 
med vissa undantag för tidvis torrlagda bottenområden.  
 
Våtmarker fungerar som reningsverk i naturen för det vatten som passerar området och de 
fungerar även som ”kvävefällor” genom den denitrifikation (kväve omvandlas till kvävgas) 
som utförs av bakterierna i ytvattnet. Vegetationen har där en betydande roll då bakterierna 
bildar den biofilm som de lever i runt stammar och blad. En betydande mängd av Sveriges 
växter och djur kan påträffas i eller vid våtmarksområden och det är få naturtyper som har en 
så stor variation av arter (Kjellsson et al. 2005). Artfattiga ekosystem är generellt sett 
känsligare för klimatsvängningar, insektsangrepp och svampangrepp än ett artrikare. De 
artrika ekosystem kan buffra för de förändringar och nya situationer som kan uppträda i en 
fluktuerande miljö. (Niklasson & Nilsson 2005). Artantalet styrs dock mycket av våtmarkens 
storlek och variation inom våtmarken (NV 2001; Svensson & Glimskär 1993; NV 1993). 
 
Områdesklassificeringen sumpskog är en våtmarkstyp. En sumpskog är ett samlingsnamn för 
skogstäckta våtmarker, vilka främst har drabbats och förstörts av ett högproduktivt skogsbruk 
med dikningar som avvattningsmetod. Det vanligaste är att sumpskogen är en blandning av 
både löv- och barrskog och den har ofta en betydligt högre artdiversitet än omkringliggande 
torra/friska skogspartier. Den inkluderar både de typiska skogsarterna samt 
fuktighetskrävande arter, och miljötypen är då förutsättningen för en mycket stor artrikedom 
genom mångfalden av olika ekologiska nischer; blötare och torrare partier, rotvältor, död ved 
och socklar (Nitare 2000). Över 60 % av skogens kärlväxter och ungefär 150 mossarter 
förekommer i våra sumpskogar (Kjellsson et al. 2005).  Enligt Lantmäteriets GSD-
vegetationsdataregister karaktäriseras sumpbarrskogen (som där är ett samlingsnamn för våt 
barrskog och barrskogsmyr) av sump- vit och brunmossor i bottenskiktet och myr och 
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våtmarksarter i fältskiktet. I den våta barrskogen, som finns på mineraljordar och torv, 
dominerar våtmarksarterna i fält- och bottenskiktet och i övrigt finns även typiska arter från 
frisk och fuktig skog. Våtmarksarter är exempelvis vattenklöver, topplösa, kabbleka och av 
mossorna finns mest vit- och björnmossor. I barrskogsmyren (en barrskogsdominerad 
sumpskog med inslag av myrvegetation) finns de typiska myrarterna, som exempelvis 
skvattram, tuvull, dvärgbjörk och hjortron. Marken täcks där vanligtvis av vitmossor, vägg- 
och husmossor samt myrbjörnmossa. Sumpbarrskogar omfattar en mängd olika skogstyper 
och biotoper på torv eller våt fastmark med antingen rörligt eller stillastående markvatten. Det 
finns olika typer av sumpskogar, så som fuktskogar, kärrskogar och mosseskogar. Dessa har 
av definition olika vattenförsörjning, rörligt vatten, vatten från omkringliggande marker 
respektive vatten mestadels från nederbörd. 
 
Världsnaturfonden (WWF) har under 40 års tid prioriterat insatser för internationellt 
värdefulla våtmarksområden runt om i världen (Kjellsson et al. 2005). De var också en av 
initiativtagarna tillsammans med Skogstyrelsen i Arvika till att starta Laskerudsprojektet, ett 
”modell-projekt” som skulle fungera som en modell för skogsägare som skall restaurera sin 
skogsmark (Bergman et al. 2005). Projektet betydde att Världsnaturfonden och 
Skogsstyrelsen i Arvika skulle genomföra en hydrologisk restaurering av Laskerudsbäckens 
avrinningsområde. Detta utfördes genom att diken lades igen i skogslandskapet och på så sätt 
återställdes förutsättningarna för de naturliga vattenbalanserna i området. Detta skulle komma 
att betyda att dräneringen inom området skulle minska samt att de tidigare sänkta 
grundvattennivåerna åter skulle höjas (Bergman et al. 2005). På sikt kan skogsområdet 
komma att övergå en biotop som skulle kunna liknas med en sumpbarrskog med inslag av 
lövträd (Johansson 2000). Barrskogsbäckar är mycket artrika och här finns ofta en variation i 
miljö, mellan exempelvis blöta och torra partier, sedimentytor, eroderade bäckkanter, fuktig 
ved och senvuxna träd. Vid dessa bäckar finns ofta en örtrik vegetation som gynnas av det 
rörliga och näringsrika markvattnet. Särskilt skyddsvärda anses naturliga skogsbäckar och 
örtrika bäckmiljöer vara, som då under lång tid varit kontinuerligt skogsbevuxna (Nitare 
2000). För att ha lyckats återskapa ett så nära naturligt våtmarksområde menas att åtgärden 
skall ha bringat ett växtsamhälle så likt ett naturligt inom en rimlig tid. Beroende på 
omgivning, områdets historia och mänsklig påverkan kan det ta decennier innan en ”naturlig” 
våtmark uppnåtts. En naturlig våtmark består av fler och mer skyddsvärda arter (Seabloom & 
van der Valk 2003). Vilka arter som kan komma att etablera sig i det restaurerade området 
beror dels på vilka arter som lättast kan ta sig in och till området (spridningsmetoder), samt av 
den omkringliggande miljön. Även den naturliga fröbanken har en stor betydelse för hur 
områdets artsammansättning skall komma att se ut. Vissa områden kan innehålla upp till 
100 000 frön per kvadratmeter och vilka av de vattenberoende fröna som kommer att gro 
beror bland annat på temperatur, tid och vattennivå. Växter av våtmarksbunden karaktär 
behöver i regel ligga någorlunda grunt för att lyckas gro (Svensson & Glimskär 1993). Enligt 
en jämförelse mellan anlagda våtmarker (5-7 år gamla) och naturliga våtmarker i USA, 
visades det att en nyskapad våtmark kan koloniseras av nya arter tämligen snabbt. Men dessa 
kan också utgöra ett hinder för att ytterligare nya våtmarksarter ska kunna etablera sig i 
området (Seabloom & van der Valk 2003).  
 
Vegetation ändrar karaktär successivt med ålder. Våtmarken kan därför definieras efter dess 
ålder. Om området är yngre än två år anser man våtmarken som nyanlagd, tre till fem år anses 
den vara i en utvecklingsfas, fem till tio år anses den vara etablerad och slutligen äldre än tio 
år anses den vara mogen (Skoog 2007) . 
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Få undersökningar har gjorts om vegetationsförändringar efter våtmarksrestaurering i 
skogslandskap, men de liknande studier som gjorts visar att det fodras ofta längre tid än 5 år 
för att få tydliga resultat (Spieles et al. 2006). Men fortfarande finns inte så mycket vetskap 
om vegetationen, respons och vilka arter som gynnas och missgynnas, vid anläggning av olika 
sorters våtmarksområden.  
 
Föreliggande arbete syftar till att genom studie av data från inventeringar av vegetation i 
fältskiktet, gjorda under åren 2002 till och med 2007, undersöka de förändringar som kan 
väntas ha uppkommit som ett resultat av åtgärden utförd i Södra Ängsmyren. Studien testar 
följande hypoteser; 
 

- att antalet arter som uppvisar ändrad utbredning är större i Södra Ängsmyren än i 
Lenungen 

- om förändring har skett har andelen hydrofila arter ökat och andelen hydrofoba arter 
minskat i Södra Ängsmyren 
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Material och metod 

Inventeringsområde 
Laskerud är beläget inom Glasskogens naturreservat i västra Värmland, vilket ligger i 
kommunerna Arvika, Eda, Säffle och Årjäng. (figur 1) Området ligger inom den södra 
barrskogsregionen (boreo-nemorala regionen) vilket har som sydvästgräns den naturliga 
utbredningen för gran (Lundmark 1986). 
 

 
Figur 1. Laskerudsområdet med observationsområdet Södra Ängsmyren samt kontrollområdet Lenungen, 
markerade med pilar. 
 
Området har en varierad topografi och domineras idag av barrskog (Pinus silvestris, Picea 
abies) med inslag av lövträd som björk, al, rönn och videarter (Betula pubescens, Alnus 
glutinosa, A. incana, Sorbus aucuparia, Salix ssp.). Av den produktiva skogsarealen utgör 
barrträden cirka 95 % av produktionsvolymen och lövträden cirka 5 %, (Johansson 2000). 
Laskeruds avrinningsområde består till 42 ha (av dess totala avrinningsarea på 510 ha) av 
våtmarker i form av sumpskogar, öppna kärr och myrar. Marken i skogsterrängen består i 
huvudsak av organisk jord (moränjord) som vilar på svallsediment av sand (Johansson 2000). 
Projektet är en del i arbetet att uppnå de tre miljömålen Levande skogar, Myllrande våtmarker 
och Levande hav och vattendrag. Detta skall då gynna våtmarkslevande flora och fauna då 
åtgärden återskapar de naturliga vattenflödena och vattennivåerna i området.  
 
Det område som valts att behandlas i denna del av det hydrologiska restaureringsprojektet 
kallas Södra Ängsmyren och är cirka 3,5 ha. Området består idag av självföryngrad produktiv 
skogsmark med huvudsakligen barrskog samt inslag av lövträd, med en ålder av cirka 50 år 
(Rathsman Aurén 2006). Skogens trädslagsblandning har uppskattas vara tall (Pinus 
silvestris) 14 %, gran (Picea abies) 74 % och blandade lövträd 12 % (Johansson 2000). 
Området sluttar svagt mot norr och större delen av det omkringliggande området utgörs av 

S. Ängsmyren 

Lenungen 
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dominerad barrskog och vegetationsskiktet är dominerat av örter som gräsarter och ris. 
Områdets norra sida angränsar till en myrmark. Längs norra delen av området rinner en 
huvudfåra av Laskerudsbäcken och längs östra sidan rinner ett biflöde till Laskerudsbäcken.  
 
Det valda kontrollområdet, Lenungen, är cirka 2 ha och har till stor del karaktär och 
vegetation som representerar en utdikad mosse, med inslag av både löv- och barrträd. 
Lenungen och Södra Ängsmyren var karaktäristiskt lika både före och efter utdikningarna. 
Lenungen misstänks dock ej ha använts för odling eller skogsproduktion efter utdikningarna, 
utan antas ha varit ett fritt växande område. Detta grundar valet av Lenungen som 
referensområde vilket beslutades av växtfysiologerna och botanikerna Rune Klockare och 
Birgitta Klockare från Karlstad Universitet, vid projektets start 2001.  
 
Både Lenungen och Södra Ängsmyren har en historisk mänsklig påverkan, då människorna 
varit en del i det kulturlandskap som dominerade bland annat i Värmland under 1600-talet och 
fram till 1900-talet.  

Inventeringsmetodik  
I både kontrollområdet, Lenungen, och i det undersökta området, Södra Ängsmyren, 
slumpades 40 provrutor ut av storleken en kvadratmeter, vilka markerades på platsen med 
pinnar och flaggor med nummer för att säkerställa att samma provruta inventerades varje år. 
Varje provruta var indelad i 25 smårutor, där förekomst av arter i fältskiktet antecknades. 
Provrutornas slumpvisa positionering beräknades via en slumptabell som hämtades från 
Vägverkets hemsida och utplacerades på plats första gången i augusti 2002 av Rune och 
Birgitta Klockare. (Se Bilaga 3 och 4). Inventeringar av fältskiktet utfördes runt månadsskiftet 
juli-augusti varje år, med start år 2002. Alla arters förekomst i provrutorna antecknades och 
överfördes till Exceldokument. (För samtliga arter i Södra Ängsmyren se Bilaga 1 och för 
Lenungen se Bilaga 2). Ingen täckningsgrad har beräknats för fältskiktets arter, med 
motivation att växternas dominerande täckningsgrad är varierad över tid, speciellt vår- och 
sommartid. På grund av svårigheten att artbestämma gräs (Poaceae sp.) och vissa halvgräs 
(Carex sp.) som ej är i blomning valdes dessa arter som förekommit att namnges som 
”smalbladigt gräs” eller ”bredbladigt gräs”. Nomenklatur följer Mossberg & Stenberg (2003) 
samt Hallingbäck (1995). Unga trädplantor räknades in i fältskiktet. 
 
Enligt Ellenbergs system över arters indikatorvärde på sin miljö kan vissa slutsatser dras om 
en art finns representerad (Österberg 2005). Där anges en skala (1-12) för bland annat hur 
mycket fukt och näring en art kräver, samt vilken livsform arten har. Högre värde indikerar 
för ett högre fuktighets-näringskrav på miljön hos den angivna arten. (För undersökta arters 
indikatorvärde se Bilaga 1). 
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Tabell 1. Ellenbergs indelning för arters livsform, samt dess beteckning och beskrivning (Österberg 2005) 
Beteckning Livsform Beskrivning 
A Hydrofyt Akvatiskt levande 
C Chamaefyt Övervintrar som knoppar mestadels ovan jord med skydd av snö 
G Geofyt Övervintrar som knoppar under jordytan 
H Hemikryptofyt Övervintrar som knoppar nära jordytan 
N Nanofanerofyt Ris och småträd, 0,5-5 m. höga 
P Fanerofyt Träd, mer än 5 m. höga 
T Therofyt Kortlivade och övervintrar i form av frön 
 
Diken och dräneringssystem som anlagts i området under 1600- och 1900-talet, pluggades 
igen för att återleda biflödet genom området och för att återskapa de ursprungliga 
våtmarksfunktionerna. Man använde då stockar som lades i dikena för att dämma upp. Detta 
gjordes som en restaureringsåtgärd 2004, tre år efter projektets start 2001. Även anpassad 
manuell avverkning av gran har utförts vid projektets start (Johansson 2000). 

Statistiska analyser 
För att kunna undersöka hur artdiveristeten har förändrats efter den utförda åtgärden i Södra 
Ängsmyren gjordes en jämförelse mellan Södra Ängsmyren och kontrollområdet Lenungen. I 
varje ruta noterades samtliga funna arter. Artantalet beräknades för varje inventeringsår för de 
båda områdena och ett medelvärde för perioden före respektive efter restaureringen 
beräknades. Medelvärden för varje arts förekomst i antalet provrutor åren före respektive åren 
efter åtgärden beräknades för att sedan kategorisera varje art utifrån om den varit oförändrad, 
ökat eller minskat i antal. Detta för att sedan kategorisera antalet arter som varit oförändrade, 
minskat eller ökat, (0-1, <1 resp. >1). Artdiversitetens förändring mellan områdena testades 
därefter med hjälp av ett chi2-test i Excel.  
 
Arter som observerats i Södra Ängsmyren samt de arter som också kunde påvisas förekomma 
i kontrollområdet Lenungen, undersöktes i förekomst mellan år före utförd åtgärd (2002-
2004) och år efter utförd åtgärd (2005-2007). Endast arter som förekommit i 10 % eller mer 
av de 25 smårutorna undersöktes. De smårutor som arter inte förekommit i något av de 
observerade åren sorterades bort från datamaterialet. För varje art beräknades medelvärdet för 
förekomst i antalet smårutor arten funnits i för varje provruta för åren före respektive åren 
efter åtgärden. Medelvärdesdifferensen för varje provruta visade om arten minskat (negativt 
värde) eller ökat (positivt värde) i provrutan. Datamaterialet antogs vara normalfördelat, då 
medelvärden testades, och F-test genomfördes för att säkerställa att varianser var homogena. 
Om stickprovet var stort (fler än 30 stickprov) valdes ett parametriskt z-test att utföras. För 
arter med mindre än 30 stickprov, men fler än 10 stickprov, utfördes ett parametriskt t-test och 
för arter med mindre än 10 stickprov, dock över 6 stickprov, valdes ett icke-parametriskt 
Wilcoxontest. Då för test om signifikans på dess medianer. Alla tester utfördes i Excel. 
 
Abundans för växtgrupperna kärlväxter, mossor, lummer- bräken och fräkenväxter, gräs och 
halvgräs (där också tågväxterna inkluderas) i Södra Ängsmyren beräknades, dock utan att 
analysera skillnaderna årsvis statistiskt. 

Resultat 
 
Antalet arter i Södra Ängsmyren för åren 2002-2004 var i genomsnitt 54,3 och för åren 2005-
2007 var det i genomsnitt 52,3 arter i de 40 provrutorna. I kontrollområdet Lenungen för åren 
2002-2004 var medelvärdet 27,7 arter och för åren 2005-2007 var medelvärdet 30,0 arter i de 
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40 provrutorna. Abundansen för kärlväxter, mossor, lummer- bräken och fräkenväxter, gräs 
och halvgräs (där också tågväxterna inkluderas) finns presenterade i figur 2 för Södra 
Ängsmyren. 
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Figur 2. Stapeldiagram som visar abundansen av de olika växtgrupperna; kärlväxter, mossor, lummer-, bräken 
och fräkenväxter, samt gräs och halvgräs, för varje inventeringsår i Södra Ängsmyr 
 
Det fanns ingen signifikant skillnad i artdiversitet mellan Södra Ängsmyren och Lenungen, 
åren före och åren efter utförd åtgärd (chi2-test, r=2,83, p>0,05, df=2). Antalet arter som hade 
ökat i provrutor med förekomst i både Södra Ängsmyren och Lenungen var 12 stycken. Arter 
som varit oförändrade var i Södra Ängsmyren var 25 stycken. medan Lenungen hade 20 arter 
som inte förändrats. Arter som minskat i förekomst i provrutorna var i Södra Ängsmyren 3 
stycken och i Lenungen 8 stycken (figur 3 och 4). 
 

  
Figur 3. Antalet förändrade och oförändrade arter i  Figur 4. Antalet förändrade och oförändrade 
Södra Ängsmyren. (± S.E)  arter i Lenungen. (± S.E) 
 
Vid jämförelsen av förekommande arter mellan åren före och åren efter utförd åtgärd i Södra 
Ängsmyren fanns en signifikant skillnad i test av medelvärden hos björkpyrola (Orthilia 
secunda) och gran (Picea abies) 2-3 år. Båda dessa arter visade en signifikant ökning. Övriga 
arter visade ingen signifikant skillnad (tabell 2.) 
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Tabell 2. Undersökta arter i Södra Ängsmyren och dess z- eller t-värden från signifikanstest. Värden markerat 
med * betyder signifikans för p<0,1 och ** betyder signifikans för p<0,05. n=förekomst i antal provrutor. 

Art Vetenskapligt Namn x  (SE(f)) x (SE(e)) 
z- eller t-

värde n p-värde 

Björkpyrola Orthilia secunda 7,17 (0,65) 9,39 (0,75) 2,00* 6 < 0,1 

Björnmossa Polytricum commune 19,55 (0,74) 18,16 (1,18) 0,00 36 1,00 

Blodrot Potentilla erecta 1,30 (0,53) 0,60 (0,35) 0,01 11 1,00 

Blåbär Vaccinium myrtillius 7,38 (0,43) 8,52 (0,86) 0,75 16 0,46 

Ekorrbär Maianthemum bifolium 9,88 (1,24) 11,58 (0,86) 0,79 11 0,44 

Gran < 2 år Picea abies 4,2 (1,20) 2,04 (0,54) 0,00 17 1,00 

Gran 2-3 år Picea abies 0,98 (0,59) 1,6 (0,80) 2,11** 16 0,05 

Gråstarr Carex canescens 1,31 (0,73) 0,98 (0,42) 0,01 15 1,00 

Kärrviol Viola palustris 11,93 (1,05) 13,07 (2,13) 6,00 5 >0,05 

Lingon Vaccinium vitis-idaea 21,33 (1,22) 22,67 (1,0) 0,00 16 1,00 

Mnium-arter Mnium 2,37 (1,45) 1,3 (0,96) 12,00 9 >0,05 

Skogsbräken Dryopteris carthusiana 2,05 (0,66) 1,33 (0,28) 3,30 7 >0,05 

Skogsstjärna Trientalis europaea 3,42 (1,05) 3,67 (0,9) 0,32 20 0,75 

Smalbladigt Gräs Poacea 7,35 (1,02) 7,91 (1,17) 0,60 31 0,55 

Stjärnstarr Carex ecinata Murray 2,43 (0,99) 2,76 (0,72) 7,00 7 >0,05 

Stor Kvastmossa Dicranum majus 4,33 (1,15) 3,31 (1,53) 0,00 16 1,00 

Trådtåg Juncus filiformis 2 (0,39) 2,76 (0,70) 1,48 11 0,15 

Vitmossor Sphagnaceae 12,31 (0,76) 14,33 (1,05) 1,74 32 0,08 

Vitsippa Anemone nemorosa 2,5 (0,60) 3,21 (0,61) 6,50 8 >0,05 

Väggmossa Pleurozium schreberi 10,28 (1,46) 6,81 (1,32) 0,00 33 1,00 

Västlig Hakmossa Rhytidiadelphus loreus 2,91 (2,0) 2,67 (1,21) 0,00 15 1,00 

Ängskovall Melampyrum paratense 8,06 (1,90) 8,89 (1,46) 0,89 29 0,38 

 
26 arter kunde påvisas vara förekommande i både kontroll- och behandlingsområdet varav 11 
arter varit förekommande i 10 % eller fler av provrutorna i båda områdena. Av de arter som 
visat signifikant ökning i Södra Ängsmyren återfanns en av dessa även i Lenungen. Denna art 
var gran 2-3 år som visade på en signifikant ökning i området . Även ängskovall 
(Melampyrum pratense) hade ökat signifikant i Lenungen (tabell 3). 
 
Tabell 3. Undersökta arter i Lenungen. Z- eller t-värden markerade med ** betyder signifikans för p<0,05 och 
n= förekomst i antalet provrutor. 

Art Vet. Namn x (SE(f)) x (SE(e)) 
z el. t-
värde n 

p-
värde 

"Smalbladigt Gräs" Poaceae & Carex 4,00 (0,93) 2,92 (0,71) 0,00 12 1,00 

Björnmossa Polytrichum commune 8,71 (1,16) 7,41 (1,33) 0,00 26 1,00 

Blåbär Vaccinium myrtillus 19,67 (0,86) 20,69 (0,56) 1,46 40 0,15 

Gran < 2 år Picea abies 4,20 (0,62) 2,04 (0,97) 0,54 17 0,60 

Gran 2-3 år Picea abies 0,54 (0,32) 0,98 (0,59) 3,44** 19 0,00 

Kvastmossor Dicranum sp. 4,77 (1,05) 4,00 (0,81) 0,01 32 1,00 

Lingon Vaccinium vitis-idaea 11,24 (0,74) 12,11 (0,77) 0,96 38 0,34 

Vitmossor Sphagnum sp. 12,50 (0,78) 12,51 (0,59) 0,01 28 1,00 

Väggmossa Pleurozium schreberi 7,61 (1,78) 6,82 (1,49) 0,00 29 1,00 

Ängskovall Melampyrum pratense 1,18 (0,5) 1,72 (0,71) 2,70** 13 0,02 

 
Trots att inga signifikanta resultat hittats för flertalet arter som respons av den utförda 
åtgärden, är förändringar hos vissa arter ändå intressanta. Genom visuella studier, lokalt och 
av fotografier tagna årsvis från området och provrutorna, kan vissa förändringar hos arter 
bekräftas. Arter som visuellt visar minskande trender i Södra Ängsmyren är; blodrot, ljung, 
väggmossa och lummerarter. Arter som visar en ökande trend i Södra Ängsmyren är; 
vitmossor, ”smalbladigt gräs” och blåbär. Även arter som sammanfaller med hypotesen att 
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andelen hydrofila arter, ev. indikatorarter för våtmarksmiljöer i barrskog/blandskog, visade 
ökade trender och torde öka med tiden efter åtgärden i Södra Ängsmyren. Detta gäller arter 
som topplösa (Lysimachia thyrsiflora), vattenmåra (Galium palustre), kärrviol (Viola 
palustris), vitmossor (Sphagnum) och sengröe (Poa palustris). Andra intressanta arter som har 
observerats förekomma inom Södra Ängsmyren, men inte inom de slumpade provrutorna är 
spindelblomster (Listera cordata) och jungfru marie nycklar (Dactorhiza maculata). Dessa är 
rödlistade och fridlysta arter. I kontrollområdet Lenungen har de visuella observationerna och 
medelvärdesdifferenserna visat att Lenungen verkar vara ett relativt ”stabilt” område med 
mycket få förändringar.  

Diskussion  
 
Syftet med studien var att undersöka om förekommande arter i det åtgärdade området, Södra 
Ängsmyren, hade förändrats i någon signifikant riktning tre år efter den utförda 
restaureringen. I jämförelsen om förändring av artdiversiteten mellan Södra Ängsmyren och 
Lenungen var skild, visade resultatet att ingen signifikant skillnad fanns mellan områdena. 
Detta resultat visar att hypotesen om att antalet förändrade arter skulle vara större i Södra 
Ängsmyren än i Lenungen ej kunde bevisas. Det förekommer dock fler arter i Södra 
Ängsmyren, vilket troligen beror på att detta område har en mer varierad miljö än 
kontrollområdet Lenungen.  
 
De arter som visade signifikant skillnad i jämförelsen mellan åren före och åren efter utförd 
åtgärd i Södra Ängsmyren var Björkpyrola och Gran 2-3 år, där båda arterna hade ökat i 
antalet smårutor i provrutorna. Gran 2-3 år visade även i Lenungen en signifikant ökning i 
jämförelse mellan åren före och åren efter, vilket visar att ökningen av gran 2-3 år i Södra 
Ängsmyren ej kan ses som en respons till den utförda åtgärden i observationsområdet. Detta 
kan sannolikt förklaras som ett resultat av det som kallas ”kottår” (en större produktion av 
kottar och frön vissa år i granens fortplantningscykel). Trots detta kan en eventuell ökning 
eller större gynnande av granen ske i södra Ängsmyren då detta område har inslag av 
barrskogsbäckar. Målet med restaureringen är att återskapa en mer sumpskogslik miljö, vilket 
kan komma att gynna granen. Kring bäckar är luftfuktigheten relativt hög och jämn och detta 
har i naturlandskapet medfört att bäckarna i sina närområden fungerat som brandrefugier som 
skyddat skogen från eldfäste. Detta har speciellt gynnat just granen (Nitare 2000). Trots detta 
tros granen minska om marken blir för våt som i en sumpskog (Henriksson & Pettersson 
2006). Björkpyrolans ökning skulle kunna vara relaterad till åtgärden, som bidragit till att 
området blivit fuktigare i och med de höjda grundvattennivåerna. Denna art är vanlig i barr- 
och blandskogar, fuktsvackor och bäckkanter, men kan också förekomma i öppen torrare 
mark, hedar, vägkanter och banvallar. Ökningen skulle även kunna vara ett resultat av en 
naturlig fluktuation och ett successionsförlopp med tillfälligt ökat utbredningsplats. 
Ängskovallen visade på en signifikant ökning i Lenungen, medan den var oförändrad i Södra 
Ängsmyren. Ängskovallen lever vanligast på torrare till friskare och öppnare marker vilket 
Lenungen representerar. Då Södra Ängsmyren går mot att bli en ännu fuktigare och 
skuggigare miljö kan ängskovallen komma att förskjutas ut från området ytterligare, men 
detta kan dock ej bevisas i denna undersökning.  
 
Att så få arter visar på signifikanta förändringar mellan åren innan den utförda åtgärden och 
efter är inte förvånande. Liknande vegetationsundersökningar har gjorts och då har det visat 
sig att fördelarna (återskapandet av arter för restaureringssyftet) verkar öka med tiden, men en 
fullbordad restaurering kan ta längre tid än 20 år (Baustian & Turner 2006).  Området Södra 
Ängsmyren är dessutom torrare i södra änden än i norra. Den norra änden vetter mot en 
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myrmark och det finns en svag lutning från söder till norr i området, vilket resulterar i stora 
variationer i fuktighet. Detta trots att området överlag har blivit fuktigare efter att åtgärden 
utförts enligt okulär besiktning. Dessa variationer i miljön skapar dessutom en stor variation i 
datamaterialet, vilket gör det svårt att påvisa förändringar statistiskt. De naturliga 
fluktuationerna i temperatur mellan åren 2002-2007 bidrar även det till variationer i 
datamaterialet. Eftersom förändringarna beräknades utifrån medelvärden av tre år. Detta är 
som nämnt naturligt men kan i en undersökning av vegetation under en kortare tidserie ge 
datamaterial en stor variation i förekomst av de olika arterna. Detta gäller främst för år 2006, 
som visade sig vara en mycket varm och torr sommar. Den varma och torra sommaren bidrog 
till en tidig blomning hos främst örter, halvgräs och gräs i området. Detta resulterade i att 
många arter ej kunde artbestämmas mer än för vilken familj de tillhörde, ex. ängskovall och 
skogskovall.  
 
Av de visuella bedömningar som gjorts årsvis har det noterats att området blivit blötare, vilket 
kan bekräftas med året 2007 som visade att större delar i experimentområdet blivit 
översvämmat. Översvämningarna har också givit en felkälla i datamaterialet, i form av att 
vissa rutor hamnat under vatten och arter har ej kunnat bekräftas som förekommande, vilket 
representerats som noll i datamaterialet och då sorterats bort. En visuell förändring har synts i 
vegetationsskiktets flora, detta kan dock inte bekräftas statistiskt. Vid studier av tagna 
fotografier av varje provruta varje år, kan förändringarna visuellt bekräftas. Detta gäller även 
arter som visat sig växa utanför slumpade provrutor. Trots att dessa provrutor ekologiskt och 
statistiskt skall representera områdets artsammansättning och utseende, tycks man kunna se 
förändringar i området som representeras utanför dessa provrutor. Detta för att det visar på en 
förändringsrikting i området som kan antas vara en respons på åtgärden. Blodroten (Potentilla 
erecta) verkar gå mot en minskande trend, trots att den bland annat föredrar fuktiga 
skogsmiljöer, men ej för blöta. Blåbär (Vaccinium myrtillus) visar en ökande trend vilket här 
kan förklaras genom att detta är ett tåligt ris som trivs i fuktiga barrskogsmiljöer. De kan klara 
av relativt stora fluktuationer i sin miljö, som uttorkning och översvämning vissa år. Den är 
också en nyckelart som skapar förutsättningar och har stor betydelse för många andra arters 
överlevnad (de Jong Larsson-Stern & Liedholm 1999). Många av de undersökta arterna är 
typiska barrskogsarter och är precis som blåbär är relativt tåliga vad det gäller fluktuationer i 
miljön och visar därför små ökningar/minskningar i medeldifferens mellan år före och efter 
åtgärden (dock ej signifikanta skillnader). Exempel på dessa arter är: ekorrbär (Maianthemum 
bifolium), gråstarr (Carex canescens), hundstarr (Carex nigra), kärrviol (Viola palustris), 
skogsbräken (Dryopteris carthusiana), skogsfräken (Equisetum sylvaticum) stjärnstarr (Carex 
echinata), trådtåg (Juncus filiformis), harsyra (Oxalis acetosella), hultbräken (Phegopteris 
connectilis), majbräken (Athyrium filix-femina), sengröe (Poa palustris) och kärrfräken 
(Equisetum palustre). 
 
När en barrskog restaureras hydrologiskt och grundvattennivåerna höjs, blir det allmänt 
fuktigare i området. De olika förekommande mossarterna kommer som en del av vegetationen 
att reagera olika på den fuktigare miljön. Förmodligen kommer vitmossorna (Sphagnum sp.) 
att trivas, då vissa arter hos vitmossan kan leva under vatten, och breda ut sig allt mer. 
Vitmossan i Södra Ängsmyren verkar trivas och även om signifikant ökning saknas kan det 
antas att denna art kommer att breda ut sig mer med tiden. Andra fuktighetsindikerande 
mossarter som visar ökande trender i utbredning (dock ej signifikanta) i Södra Ängsmyren är; 
levermossor (Hepatophyta sp), västlig hakmossa (Rhytidiadelphus loreus), vågig kvastmossa 
(Dicranum polysetum) och skuggstjärnmossa (Mnium hornum). Mossarter som föredrar 
torrare miljöer är till exempel; väggmossa (Pleurozium schreberi), som i Södra Ängsmyren 
visar en minskande trend (dock ej signifikant). Även mattlummer (Lycopodium clavatum) och 
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revlummer (Lycopodium annotinum) visar minskande trender (dock ej signifikanta), men 
kommer troligtvis endast förekomma i de områden som har mindre blöt karaktär. 
 
Topplösa (Lysimachia thyrsiflora) och vattenmåra (Galium palustre) är båda arter som 
indikerar en sumpskogslik miljö med förhållandevis mycket fuktig/blöt miljö stor del av året. 
Trots att dessa i undersökningen ej visade signifikanta skillnader statistiskt, kan de antas ha 
fått bättre förutsättningar efter att åtgärden utförts. Visuellt har dessa fått ett större 
utbredningsområde än tidigare i Södra Ängsmyren.  
 
Många arter som enligt teorin skulle trivas bättre i Södra Ängsmyren efter att åtgärden skapat 
en fuktigare miljö har ändå visat på minskade trender (ej signifikanta). Detta gäller många 
starrarter, mossor samt nämnda våtmarksarter. Förklaringen till de små förändringarna i det 
undersökta området är antagligen tidsaspekten. Enligt Ellenbergs indikatorvärden (angivna för 
vissa arter i Bilaga 1) har många av dessa arter ett relativt högt krav på fuktighet i sin miljö 
och borde kunna öka sin utbredning med tiden i Södra Ängsmyren. Detta område är i sin 
utvecklingsfas för vilken artsammansättning i floran som området kommer att karaktäriseras 
av (Skoog 2007). Av liknande undersökningar att döma undersöks ofta förändringen i 
vegetationen över en längre tid än tre år som denna undersökning visar resultat ifrån. I dessa 
undersökningar har vegetationsförändringen undersökts under tidsintervall på mellan 10 och 
30 år (Seabloom & van der Valk 2003; Hailiang et al. 2007; Baustian, & Turner 2006; 
Laitinen et al. 2007; Spieles et al. 2006). Inga funna undersökningar har gjorts för liknande 
vegetationsförändringar i denna typ av restaurering. Men andra liknande undersökningar har 
bland annat behandlat vegetationsförändringar i våtmarksområden som småvatten, kärr- och 
myrmarker och temporära våtmarksområden. I undersökningen gjord av Seabloom & van der 
Valk 2003 i USA, drogs slutsatsen att spridningsmöjligheterna till det nyetablerade området 
har en stor inverkan på vad som kommer att utgöra detta område senare. Även betydelsen av 
närliggande liknande miljöer, inom radien 100 m., uppfylls i området Södra Ängsmyren. Som 
nämnt ligger det myrmark inom radien 100 m. till det undersökta området vilket kan öka 
spridningen av vegetationsarter till området. När sedan området får en mer sumpskogslik 
karaktär (mer död ved, rotvältor, med torrare och blötare partier) kommer antagligen fler 
mikroorganismer, insekter och djur, som kan hjälpa långsam- och svårspridda växtarter, att 
”hitta” till området.  
 
De små och få förändringar som kan ses i Södra Ängsmyren kan man ändå tolka som ett 
positivt besked. Trots den korta tiden som gått sedan restaureringen utförts kan dock 
förändringar ses. Men det är ej med stor säkerhet som de trender och skillnader man ser som 
kan kopplas till en direkt respons på igenläggningen av dikena. Det kan i dagsläget mer vara 
en del i den naturliga successionen. För att få säkrare svar och resultat behövs vidare 
inventeringar i området utföras, antagligen i ytterligare tre till fem år. Om inventeringarna 
skulle fortsätta skulle jag rekommendera att välja ut de arter som hypotetiskt skulle kunna 
visa en förändring. Förslagsvis skulle arter som vitmossor, många starrarter, (vilka trivs på de 
flesta fuktiga marker), topplösa, vattenmåra, skogsbräken, skogsfräken, fickbålsmossa (Pellia 
epiphylla), västlig hakmossa, brakved (Frangula alnus) som är värdväxt för citronfjäril och 
tosteblåvinge (de Jong Larsson-Stern & Liedholm 1999), hultbräken, majbräken, levermossor 
och kärrfräken vara intressanta att följa. Dessa arter föredrar som tidigare nämnt en fuktigare 
miljö. Det kan även vara av intresse att notera typiska våtmarksarter, även om dessa ej skulle 
förekomma i de slumpade provrutorna. Även rödlistade arter känns viktiga att notera om 
dessa skulle råka vara förekommande i området. Arter som troligtvis skulle kunna studeras för 
missgynnande om området blir ännu fuktigare är; ljung (Calluna vulgaris), lingon (Vaccinium 
vitis-idaea), ängskovall och väggmossa. Det skulle även vara intressant att utveckla 
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användningen av Ellenbergs system för indikatorvärden i projektet. Dessa indikatorvärden för 
observerade arters förändring kan då eventuellt styrka resultaten i studien. 
 
De slutsatser som kan dras av undersökningen är att hypotesen om att antalet förändrade arter 
skulle vara större i Södra Ängsmyren än i Lenungen kunde ej bekräftas statistiskt. Inte heller 
att andelen hydrofila arter skulle ha ökat eller andelen hydrofoba arter minskat åren efter 
restaureringen kunde bekräftas statistiskt. För kort tid har gått för att förändringar i 
vegetationen som en direkt respons av restaureringen i Södra Ängsmyren ska kunna bevisas 
statistiskt. 
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Bilaga 1. Observerade arter i Södra Ängsmyren 
 
Antalet provrutor där arten förekommit varje inventerat år, medeldifferens (x (e)- x (f)) i 
Södra Ängsmyren, ( 1,96*S.E visar 95 % KI). Tabellen visar även vissa arters Ellenbergs 
indikatorvärde för fukt (F), näring (N) och livsform (Österberg 2005). Kolumn markerad med 
. betyder avsaknad av värde. (i) menas att arter hyser ett indikatorvärde för våtmarksmiljö, 
sumpskog eller barrskogsbäck. (f) menas att arten är fridlyst. Livsformernas beteckningar: 
A=hydrofyt, C=chamaefyt, G=geofyt, H=hemikryptofyt, N=nanofanerofyt, P=fanerofyt och 
T=therofyt.  
 

Art 
Vetenskapligt 
namn 2002 2003 2004 2005 2006 2007 xe-xf ± KI Livsform  F N 

Björk Betula sp.  4 2 1 2 2 2 -0,33 0,65 P 8 3 
Björkpyrola Orthilia secunda 4 4 5 5 6 6 1,33 2,61 . . . 
Blodrot Potentilla erecta 6 5 4 4 5 3 -1,00 1,96 H . 2 
Blåbär Vaccinium myrtillus 10 11 12 12 13 13 1,67 3,27 . . . 

Ekorrbär 
Maianthemum 
bifolium 7 10 8 9 9 8 0,33 0,65 . . . 

Gran Picea abies 15 11 11 10 9 8 -3,33 6,53 P . . 
Gråstarr Carex canescens 11 7 3 6 3 5 -2,33 4,57 H 9 2 
Hundstarr Carex nigra 1 2 0 0 1 0 -0,67 1,31 G 8 2 

Kruståtel 
Deschampsia 
flexuosa 6 6 1 4 3 2 -1,33 2,61 H . . 

Kärrviol Viola palustris 4 5 5 5 5 5 0,33 0,65 . . . 

Lingon 
Vaccinium vitis-
idaea 15 15 14 15 15 16 0,67 1,31 . . . 

Rönn Sorbus aucuparia 2 2 2 2 2 2 0,00 0,00 P/N . . 

Skogsbräken 
Dryopteris 
carthusiana 6 7 5 5 4 4 -1,67 3,27 . . . 

Skogsfräken 
Equisetum 
sylvaticum 7 8 6 6 5 6 -1,33 2,61 G 7 4 

Skogskovall 
Melampyrum 
sylvaticum 0 2 1 0 3 2 0,67 1,31 . . . 

Skogsstjärna Trientalis europaea 8 11 12 11 12 10 0,67 1,31 . . . 
Stjärnstarr Carex echinata 5 6 4 5 4 4 -0,67 1,31 H 8 2 
Tall Pinus sylvestris 1 1 1 1 2 12 4,00 7,84 P . . 
Trådtåg Juncus filiformis 5 6 7 9 9 9 3,00 5,88 . . . 

Vårbrodd 
Anthoxanthum 
odoratum 0 0 0 2 1 0 1,00 1,96 T . . 

Vårfryle Luzula pilosa 4 7 5 6 5 5 0,00 0,00 . . . 

Ängskovall 
Melampyrum 
pratense 26 21 24 23 24 24 0,00 0,00 . . . 

Björnmossor Polythricum sp. 36 35 34 34 34 33 -1,33 2,61 . . . 
Vitmossor Sphagnum sp. 27 28 28 28 30 27 0,67 1,31 . . . 

Väggmossa 
Pleurozium 
schreberi  26 25 23 23 19 22 -3,33 6,53 . . . 

Husmossa 
Holycomium 
splendens 14 11 9 11 10 11 -0,67 1,31 . . . 

Vågig kvastmossa Dicranum polysetum 4 2 3 6 1 6 1,33 2,61 . . . 
Stjärnmossor Mnium sp. 7 5 4 7 4 2 -1,00 1,96 . . . 
Kvastmossor Dicranum sp.  7 12 7 10 7 8 -0,33 0,65 . . . 

Liten bräkenmossa 
Plagiochilla 
asplenioides 0 1 2 2 1 2 0,67 1,31 . . . 

Fickbålsmossa Pellia epiphylla 1 1 0 0 1 0 -0,33 0,65 . . . 

Västlig hakmossa (i) 
Rhytidiadelphus 
loreus 5 6 4 3 8 11 2,33 4,57 . . . 
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Kammossa 
Ptilium crista-
castrensis 2 2 4 2 2 2 -0,67 1,31 . . . 

Skuggstjärnmossa Mnium hornum 1 4 2 10 7 4 4,67 9,15 . . . 

Bergklomossa 
Hypnum 
cupressiforme 0 0 0 0 0 1 0,33 0,65 . . . 

2-årig Gran Picea abies 0 10 6 2 11 9 2,00 3,92 P . . 
Blekstarr Carex pallescens 0 1 0 0 0 0 -0,33 0,65 H 6 3 
Brakved Frangula alnus 2 2 1 2 1 3 0,33 0,65 . . . 
bredbladigt Gräs Poaceae 1 3 4 1 1 1 -1,67 3,27 . . . 
Harsyra Oxalis acetosella 2 2 2 1 3 3 0,33 0,65 C 6 4 

Hultbräken 
Phegopteris 
connectilis 2 2 2 2 2 2 0,00 0,00 . . . 

Ljung Calluna vulgaris 2 1 1 2 2 3 1,00 1,96 . . . 

Majbräken 
Athyrium filix-
femina 1 1 1 0 0 0 -1,00 1,96 . . . 

Mattlummer (f) 
Lycopodium 
clavatum 2 1 0 0 0 0 -1,00 1,96 . . . 

Revlummer (f) 
Lycopodium 
annotinum 0 0 1 0 0 0 -0,33 0,65 . . . 

smalbladigt Gräs Poaceae & Carex 24 26 26 26 25 29 1,33 2,61 . . . 
Vattenmåra Galium palustre 1 1 0 0 1 1 0,00 0,00 H 9 4 
Vitplister Lamium album 0 1 1 0 0 0 -0,67 1,31 . . . 
Vitsippa Anemone nemorosa 5 7 5 6 7 6 0,67 1,31 . . . 
Ängsgröe Poa pratensis 0 2 0 0 0 0 -0,67 1,31 . . . 
Vasstarr Carex acuta 0 0 0 3 0 2 1,67 3,27 G/A 9 4 

Stor gräsmossa 
Brachythecium  
rutabulum 0 0 2 14 0 0 4,00 7,84 . . . 

Ängsfryle Luzula multiflora 0 0 0 1 0 0 0,33 0,65 . . . 
Ärtstarr Carex viridula 0 0 0 1 0 0 0,33 0,65 . . . 
3-årig Gran Picea abies 0 1 5 7 0 4 1,67 3,27 P . . 

Topplösa 
Lysimachia 
thyrsiflora 1 0 1 1 1 1 0,67 1,31 H/A 9 4 

Pipdån Galeopsis tetrahit 0 0 0 2 0 0 0,67 1,31 T 5 6 
sengröe Poa palustris 1 0 0 0 0 3 0,67 1,31 . . . 
2-årig Björk Betula sp. 0 0 0 1 0 1 0,67 1,31 P 8 3 
Levermossor Hepaticophyta sp. 1 0 0 0 0 1 0,00 0,00 . . . 
Kärrfräken Equisetum palustre 1 1 1 1 1 1 0,00 0,00 G 8 3 
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Bilaga 2. Observerade arter i Lenungen 
 
Antalet provrutor där arten förekommit varje inventerat år, medeldifferens (x (e)- x (f)) i 
Lenungen, KI (konfidensintervall). Tabellen visar även vissa arters Ellenbergs indikatorvärde 
för fukt (F), näring (N) och livsform Kolumn markerad med . betyder avsaknad av värde. 
Livsformernas beteckningar: G=geofyt, H=hemikryptofyt, P=fanerofyt och T=therofyt.  
 

Art Vetenskapligt namn 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
x(e)-
x(f) 

95% 
KI Livsform  F N 

2-årig Gran Picea abies 0 10 9 9 11 9 3,33 1,92 P . . 
Asp Populus tremula 0 1 0 0 0 0 -0,33 0,17 P 5 . 
Bergklomossa Hypnum cupressiforme 0 2 0 0 0 0 -0,67 0,33 . . . 
Björk Betulaceae sp. 0 1 2 0 0 0 -1,00 0,29 P 8 3 
Björnmossor Polythricum sp. 25 18 18 20 13 21 -2,33 2,42 . . . 
Blodrot Potentilla erecta 0 0 1 0 0 0 -0,33 0,17 H . 2 
Blåbär Vaccinium myrtillus 40 40 39 40 40 40 0,33 0,17 . . . 
Brakved Frangula alnus 1 1 1 1 1 1 0,00 0,00 . . . 
Gran Picea abies 27 27 23 18 19 18 -7,33 0,83 P . . 
Hjortron Rubus chamaemorus 4 5 4 3 4 5 -0,33 0,46 . . . 
Hundstarr Carex nigra 0 0 1 2 1 0 0,67 0,46 G 8 2 
Husmossa Holycomium splendens 6 5 3 3 5 8 0,67 1,17 . . . 
Jungfru Maire 
nycklar (r) Dactorhiza maculata 0 0 0 0 0 1 0,33 0,17 . . . 
Kruståtel Deschampsia flexuosa 6 0 0 4 3 4 1,67 1,17 H 7 3 
Kvastmossor Dicranum sp.  23 28 19 22 24 25 0,33 1,74 . . . 
Kärrviol Viola palustris 0 0 1 0 0 1 0,00 0,33 . . . 
Levermossor Hepaticophyta sp. 0 0 0 1 0 0 0,33 0,17 . . . 
Lingon Vaccinium vitis-idaea 37 35 35 36 37 35 0,33 0,62 . . . 
Ljung Calluna vulgaris 3 4 3 4 4 4 0,67 0,17 . . . 
Revlummer Lycopodium annotinum 2 2 2 2 2 2 0,00 0,00 . . . 
Rönn Sorbus aucuparia 2 1 0 1 0 0 -0,67 0,46 P/N . . 
Skogskovall Melampyrum sylvaticum 1 0 0 0 1 0 0,00 0,33 . . . 
smalbladigt Gräs Poaceae & Carex 9 11 12 7 9 6 -3,33 0,88 . . . 
Stjärnstarr Carex echinata 1 0 1 0 1 1 0,00 0,33 H 8 2 
Taggstarr Carex pauciflora 0 0 0 0 0 1 0,33 0,17 . . . 
Tall Pinus sylvestris 3 3 0 2 1 40 12,33 6,92 P . . 
Trådtåg Juncus filiformis 0 0 0 0 0 1 0,33 0,17 . . . 
Tuvull Eriophorum vaginatum 0 0 1 2 0 5 2,00 0,89 . . . 
Videart Salix sp. 0 1 1 1 0 0 -0,33 0,33 . . . 
Vitmossor Sphagnum sp. 24 25 24 25 24 25 0,33 0,33 . . . 
Vågig Kvastmossa Dicranum polysetum 9 8 10 18 9 12 4,00 1,61 . . . 
Väggmossa Pleurozium schreberi  22 24 17 24 19 25 1,67 1,97 . . . 
Västlig hakmossa Rhytidiadelphus loreus 0 0 0 0 0 1 0,33 0,17 . . . 
Ängskovall Melampyrum pratense 9 6 5 6 6 9 0,33 1,10 . . . 
Ängsull Eriophorum angustifolium 0 0 0 1 1 1 1,00 0,00 . . . 

 



22 

Bilaga 3. Karta Södra Ängsmyren 
 
Handritad karta över provrutoras placering (rödmarkerade fyrkanter) i Södra Ängsmyren, med 
provruta nr 1 högst upp högra hörnet av området. Provruta nr 2 är placerad till vänster om ruta 
ett osv. Första raden innehåller provrutorna 1-9, andra raden 10-20, tredje raden 21-30 och 
fjärde raden 31-40, (från höger till vänster).  
 

 
 
 
 
 

Provruta 
nr. 40 

Provruta 
nr.  1 

Området 
sluttar svagt 
mot norr 

Myrmark på 
norra sidan av 
bäcken. 
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Bilaga 4. Karta Lenungen 
 
Handritad karta över provrutornas placering (rödmarkerade fyrkanter) i Lenungen. Första 
raden, med start i vänstra hörnet av området består av provrutorna 1-5, andra raden 6-10, 
tredje raden 11-16, fjärde raden 17-22, femte raden 23-28, sjätte raden 29-34 och sjunde raden 
35-40 (från vänster till höger). 
 

 

Provruta  
nr. 1 

Provruta 
nr. 40 


