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Sammanfattning 

Sandstäpp, eller ”xeric sand calcareous grasslands”, är en starkt hotad naturtyp i Sverige. 

Sandstäpp hyser många unika och sällsynta växter som kräver bland annat högt pH-värde och 

uppbrutet vegetationstäcke. De största hoten mot sandstäppen är försurning och igenväxning. 

I denna studie undersöktes om vildkaniner (Oryctolagus cuniculus) kan motverka dessa hot 

genom att gräva upp kalkrik sand och därmed gynna sandstäppens unika vegetation. Studien 

utfördes i sydöstra Skåne och hypoteserna var att pH-värdet, mängden öppen sand samt den 

relativa täckningsgraden av sandstäppstypiska växter sjunker/minskar med ökat avstånd från 

kaninhålor. Jordprover togs och vegetationsinventering gjordes vid åtta olika avstånd längs 

transekter från totalt åtta kaninhålor. Resultaten visar att kaninerna har en positiv påverkan på 

markförhållandena, de bidrar till höjt pH-värde och ökad mängd öppen sand. Resultaten visar 

också att den relativa täckningsgraden av den sandstäppstypiska sandskruvmossan (Syntrichia 

ruraliformis) minskar med ökat avstånd till kaninhålor. Vissa andra sandstäppstypiska växter 

ökade däremot med avståndet från kaninhålorna. Om detta beror på negativ påverkan från 

kaninerna är dock osäkert och kräver vidare undersökningar. 

Abstract 

Xeric sand calcareous grasslands, or sand steppe, is a severely threatened vegetation type in 

Sweden. The sand steppe is home to many unique and rare plants with specific demands 

including high soil pH and an open vegetation cover. The biggest threats to sand steppes are 

acidification and the establishment of full vegetation cover. This study examines if wild 

rabbits (Oryctolagus cuniculus) can, by digging up calcareous sand, counteract these threats 

and support the unique vegetation of sand steppes. The study was carried out in south eastern 

Sweden and the hypotheses are that soil pH, the amount of bare sand and vegetation coverage 

of sand steppe-specific plant species decreases with increasing distance from rabbit holes. Soil 

samples were taken and vegetation inventories were made at eight distances along transects 

from eight rabbit holes. The results show that rabbits have a positive effect on ground 

conditions. They contribute to increased soil pH and the amount of bare sand. Results also 

show that the coverage of the sand steppe-specific bryophyte Syntrichia ruraliformis 

decreases with increased distance from rabbit holes. Some other sand steppe-specific plants, 

however, increased with increased distance from rabbit holes. It is unclear if this is due to 

negative influence from rabbits and will require further assessment.  



2 

 

Inledning 

Sandstäpp, eller ”Xeric sand calcareous grasslands” (Natura-2000 kod 6120, 92/43/EEG 

habitatdirektivet), är en starkt hotad naturtyp i Sverige (Naturvårdsverket 2011). Den finns 

endast kvar i små arealer på solexponerade torra områden i östra Skåne och på Öland. I de 

mellersta och östra delarna av Europa är naturtypen mer utbredd, om än fragmenterade 

(European Environment Agency 2014; Naturvårdsverket u.å.). Sandstäppen karaktäriseras av 

ett uppbrutet lågväxt vegetationstäcke och återfinns på torra, kalkrika, näringsfattiga och 

väldränerade sandjordar. 

Sandstäppen i Sverige hyser en mängd sällsynta och rödlistade kärlväxter (Naturvårdsverket 

2011), varav många gynnas av högt pH, låg näringshalt och torra jordar (Mårtensson och 

Olsson 2010). Ett exempel är gräset tofsäxing (Koeleria glauca), som ofta beskrivs som en 

nyckelart för sandstäppen (Naturvårdsverket 2011; Mårtensson och Olsson 2010). 

Sandnejlikan (Dianthus arenarius) är ett annat exempel på en kalkgynnad rödlistad art 

(Mossberg & Stenberg 2003) som i Sverige är mer eller mindre knuten till sandstäpp 

(Naturvårdsverket 2011). En annan art, en bryofyt, som också gynnas av högt pH och som 

kan användas som indikatorart för sandstäpp är mossan sandskruvmossa (Syntrichia 

ruraliformis) (Hydbom et al. 2012).  

Det största hotet mot sandstäppen i Sverige är kalkurlakning i ytskiktet med sänkt pH-värde 

som följd (Naturvårdsverket 2011; Olsson et al. 2009; Mårtensson och Olsson 2010), vilket i 

sin tur påverkar växtligheten. Olsson med flera (2009) visade att försurning av sandiga 

gräsmarker leder till minskad förekomst av önskvärda arter. Samma studie konstaterar att djup 

omrörning i marken kan höja kalkinnehållet i ytskiktet och gynna specialiserade och hotade 

målarter. Mårtensson och Olsson (2010) fann att en övergång från en vegetation dominerad av 

tofsäxing, som karaktäriserar sandstäpp, till en dominans av borsttåtel (Corynephorus 

canescens) hörde ihop med ett sjunkande pH.  

Eftersom kalkurlakning i ytskiktet kontinuerligt sker genom naturliga processer är 

sandstäppen i Sverige beroende av regelbunden omrörning som för upp kalkrik sand från 

djupare skikt (Naturvårdsverket 2011; Olsson et al. 2009). Detta kan ske naturligt i rasbranter, 

men i många fall har sandstäppen historiskt sett uppstått och bevarats tack vare mänsklig 

markanvändning (Naturvårdsverket u.å.). Lågintensivt jordbruk förr i tiden gav upphov till 

öppna jordfläckar exponerade för vinderosion och sanddrift så att omrörning skedde och 

sandstäppen bevarades (Tyler 2003). Idag är jordbruket övergivet och sanddriften har upphört 



3 

 

på grund av bland annat tallplantering och sandstäppen har minskat drastiskt. På vissa platser 

används kalkrika sandiga gräsmarker för betning, men denna störning är ofta inte tillräcklig 

(Ödman & Olsson 2014; Olsson et al. 2009). Betande djur kan dock hindra markerna från att 

växa igen (Naturvårdsverket 2011) till följd av övergödning. Övergödning och igenväxning 

som leder till undanträngning av den unika floran är också ett stort hot mot sandstäppen som 

är beroende av öppna luckor i vegetationstäcket.  

Flera studier har gjorts som visar att markomrörning kan vara en lämplig metod för att 

restaurera och bevara den unika floran på kalkrika gräsmarker. Det kan både motverka 

försurning och skapa öppna ytor för känsliga arter att kolonisera. Ödman med fler (2011) 

visade att djup markomrörning på urlakade sandiga gräsmarker återställde markförhållandena 

till de önskvärda då det ledde till höjt pH och kalciumkoncentration samt minskad kväve- och 

fosfortillgång. Hydbom med fler (2012) konstaterar att djup markomrörning i kombination 

med betning kan vara ett effektivt sätt att öka pH-värdet och antalet ytor med öppen sand på 

gräsmarker, vilket skulle gynna flera målarter. Även ytligare störningsåtgärder, med 

borttagning av ytskiktet, har visat sig leda till ökad kolonisering av sandstäppstypiska arter 

(Olsson & Ödman 2014). I samma studie testades även djup omrörning, och det konstateras 

att det kan vara en lämplig restaureringsåtgärd för sandstäpp om kalkrik jord kan föras upp till 

ytan. En liknande störningsstudie på kalkrika gräsmarker i England visade att både plogning 

och djupare markomrörning ökade pH-värdet och de drog slutsatsen att det berodde på att 

kalkrik jord fördes upp till ytan (Dolman & Sutherland 1994). 

Naturreservatet Haväng och Vitemöllas strandbackar på den skånska ostkusten är en av de 

mest typiska lokalerna för sandstäpp (Länsstyrelsen Skåne 2014). I samma område finns det 

också en stor population vildkaniner (Oryctolagus cuniculus). Vildkaniner lever i kolonier 

och gräver djupa underjordiska gångsystem som kan vara upp till 3 meter djupa och 45 meter 

långa (NE 2014a). På grässluttningen i naturreservatet ser man tydligt ingångarna till 

kaninernas hålor som är omgivna av ljus sand som kaninerna grävt upp. Något man också 

tydligt ser är hur vegetationen runt hålorna är annorlunda i färg och karaktär än den 

omgivande växtligheten. Vildkaniner förknippas ofta med problem och ses av många som 

skadedjur (se t.ex. Eldridge & Myers 2001; Eldridge & Simpson 2002; Croft et al. 2002). Det 

finns dock studier som tyder på att kaninerna också kan ha positiv inverkan på vissa typer av 

habitat. Jentsch (2001) konstaterar till exempel att kaniner har en nyckelroll för 

vegetationsdynamiken på torra och sura gräsmarker. En annan studie visade hur betning av 

kaniner långsiktigt saktade ner successionen och hindrade invadering av oönskade arter på 
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sanddynhabitat (Millet & Edmondson 2013). I Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för 

sandstäpp (u.å.) beskrivs hur kaniners aktivitet i vissa områden kan skapa sandblottor och 

nödvändig omrörning. Det finns dock inga vetenskapliga studier om hur kaninerna påverkar 

den svenska sandstäppen. 

I denna studie ämnar jag undersöka om kaninerna kan ha en positiv inverkan på sandstäppen 

och dess unika flora i Haväng och Vitemölla naturreservat. Kan det vara så att kaninerna när 

de gräver sina djupa hålor kan stå för värdefull markomrörning och därmed motverka 

kalkurlakning och försurning, samt skapa värdefulla ytor med öppen sand? Kan den unika 

sandstäppsfloran gynnas av kaninernas grävande? 

För att undersöka ifall kaninerna har en positiv påverkan på sandstäppen testar jag tre 

hypoteser; 1. pH-värdet i jorden sjunker med ökat avstånd till kaninhålor. 2. Ytor med öppen 

sand minskar med ökat avstånd till kaninhålor. 3. Den relativa täckningsgraden av 

sandstäppstypiska växter minskar med ökat avstånd till kaninhålor. Jag kommer också 

undersöka ifall någon icke sandstäppstypisk växt som hittas i studien uppvisar någon 

intressant korrelation med avståndet till kaninhålorna, och hur den korrelationen i så fall ser 

ut. 
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Metod & Material 

Studieområde 

Studieområdet utgörs av cirka en hektar östlig sandig grässluttning vid kusten i sydöstra 

Skåne, inom naturreservatet Haväng och Vitemölla strandbackar (nära 55°42'16.0"N 

14°12'0.4"E WGS84) (figur 1). Jordarten i området är sand och bergrunden utgörs av 

alunskiffer och underordnad kalksten (Sveriges geologiska undersökning [SGU] 2014). 

Studieområdet består av naturtypen sandstäpp, eller ”xeric sand calcareous grassland” 

(Natura-2000 kod 6120, 92/43/EEG habitatdirektivet). Inom området finns det gott om 

kaninhålor, vilket gör det till ett lämpligt område för denna studie.  

 

Figur 1: Sattelitbild över studieområdet som är utmärkt med en röd ruta. Källa: www.eniro.se [2014-05-21]. 

Jordprover och pH-mätning 

Fem cm djupa jordprover togs på åtta olika avstånd rakt nedåt i sluttningen från alla åtta 

utvalda kaninhålor (figur 2). Avstånden var 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 respektive 14 m. Jordproverna 

togs 15-17 april 2014 och förvarades kylda i förslutna plastpåsar från provtagningen fram till 

pH-mätningen som utfördes 5-6 maj 2014. pH- mätningen utfördes enligt en metod beskriven 

av Emteryd (1989). Jordproverna plockades ut ur kylrummet och återfick rumstemperatur. 

Två g jord blandades sedan med 50 ml avjonat vatten och skakades på en skakmaskin i 15 

minuter. Blandningarna lämnades sedan i förslutna plastburkar i rumstemperatur över natten. 

http://www.eniro.se/
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Nästa dag mättes pH-värdet på proverna från fem utav kaninhålorna och efterföljande dag på 

resten. pH-mätaren som användes var av märket HACH, modell HQ40d och mätningarna 

utfördes i rumstemperatur (~21˚C). 

Vegetationsinventering 

Vegetationsinventeringen utfördes mellan 15:e och 17:e april 2014 med hjälp av en 

inventeringsruta på 0,5 x 0,5 m. Vid varje kaninhåla etablerades en transekt rakt nedåt i 

sluttingen eftersom påverkan från kaninernas grävande antogs ske främst i den riktningen. 

Längs transekten placerades inventeringsrutor på åtta olika avstånd från hålan, den första så 

nära hålan som möjligt, på 0 m, nästa på 2 m avstånd och efter det på 4, 6, 8, 10, 12 respektive 

14 m (figur 2). Efter 14 m gick det inte längre att med blotta ögat se någon skillnad i 

vegetationen jämfört med övrig vegetation i studieområde och antogs därför vara tillräckligt 

långt för att komma bortanför kaninernas påverkan. Längre transekter hade dessutom inte gått 

att göra utan att komma för nära nya kaninhålor. I varje inventeringsruta uppskattades 

täckningsgraden till närmaste halva procent av olika växter. Kärlväxter samt två sorters 

mossor, sandraggmossa och sandskruvmossa, bestämdes till art. Övrig växtlighet grupperades 

som ”övrig mossa” eller ”lav”. Även andelen öppen sand (%) uppskattades. En liknande 

metod med transekter har använts i en studie av Eldridge med fler (2006) när de undersökte 

kaniners effekt på vegetation och jord i Australien.  

Totalt inventerades växter längs transekter från åtta olika kaninhålor inom studieområdet. 

Kaninhålorna valdes ut utifrån deras läge i förhållande till andra kaninhålor, endast hålor där 

det inte fanns någon annan håla inom 14 meter nedåt i sluttningen valdes. Detta för att i 

största möjliga mån försäkra att transekten som inventeringsrutorna placerades längs inte 

påverkades av mer än en kaninhåla. De valda kaninhålorna var spridda på olika höjd i 

sluttningen.  
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Figur 2: Schematisk (ej skalenlig) bild över vegetationsinventering och jordprovtagning vid en kaninhåla.  

Statistisk analys 

För att göra de statistiska analyserna har SPSS programvara använts. Sambandet mellan 

avståndet från kaninhåla och pH-värde, andel öppen sand samt täckningsgrad har testats med 

”Spearman’s rank correlation”. För växterna har relativ täckningsgrad använts istället för 

faktisk täckningsgrad med syfte att kompensera för att vissa rutor till stor del täcktes av öppen 

sand. Relativ täckningsgrad har räknats ut genom att ta artens eller artgruppens faktiska 

täckningsgrad i procent dividerat med den totala täckningsgraden av vegetation (total 

täckningsgrad subtraherat med andelen öppen sand) (figur 3). Relativ täckningsgrad har 

beräknats för varje inventeringsruta och för varje art och artgrupp. Då de flesta växtarter hade 

väldigt låg förekomst allra närmst hålorna så har analyserna för vegetation gjorts både med 

och utan avståndet 0 m. På det sättet kunde jag till viss del utesluta att positiv korrelationer 

förstärktes eller att negativ korrelationer försvagades enbart på grund av många nollvärden 

vid 0 m.  

  

 
Kaninhåla Inventeringsrutor 0,5 x 0,5 

m cm 

0m 2m 4m 6m 8m 10m 12m 14m 

Sluttning 

= Jordprov 

RTx = Tx / (TT – S) 

RTx = Relativ täckningsgrad för art eller artgrupp x 

Tx = Täckningsgrad för art eller artgrupp x 

TT = Total täckningsgrad 

S = Andel öppen sand 

 
Figur 3: Formel för beräkning av relativ täckningsgrad. 
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Resultat 

pH 

pH-värdet (figur 4) på jordproverna varierade mellan 6,34 och 8,80. Det lägsta pH-värdet 

uppmättes på det längsta avståndet från kaninhålen och det högsta uppmättes på det kortaste. 

pH-värdet visar en signifikant negativ korrelation med avståndet till kaninhål (Spearman’s 

rank correlation, p = 0,015; rho = -0,303; n=64). 

 

Figur 4: Förhållandet mellan pH-värde och avstånd från kaninhål på sandstäpp i sydöstra Skåne (n=8 för varje 

avstånd).  

 

Figur 5: Förhållandet mellan andelen öppen sand och avstånd från kaninhål på sandstäpp i sydöstra Skåne (n=8 

för varje avstånd). 

  

rho= - 0,303 

 

rho= - 0,544 
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Öppen sand 

Andelen öppen sand varierar mellan 100% och 0%. Resultatet i denna studie visar att 

mängden öppen sand minskar med ökat avstånd till kaninhål (figur 5). Korrelationen är 

signifikant (Spearman’s rank correlation, p < 0,001; rho = -0,544; n = 64). På 0 meters 

avstånd är ytan helt dominerad av öppen sand och följaktligen växer där mycket lite 

vegetation.  

Vegetation 

Totalt identifierades 34 olika arter av kärlväxter, varav 10 stycken är typiska arter för 

sandstäpp (tabell 1). Fyra av dessa arter är dessutom rödlistade. När det gäller bryofyter 

hittades två arter, sandskruvmossa och sandraggmossa (tabell 1), som är typiska för 

sandstäpp.  

Av de 10 sandstäppstypiska arter av kärlväxter som hittades är det fyra som uppvisar en 

signifikant korrelation mellan relativ täckningsgrad och avståndet från kaninhålen när 

avståndet 0 m tas med, och tre när avståndet 0 m inte tas med (tabell 1).Grusbräcka visar ett 

signifikant positivt samband mellan relativ täckningsgrad och avståndet till kaninhålen, men 

endast när 0 m inte tas med (figur 6, tabell 1). Sandsvingel, luktvädd och tofsäxing ökar i 

relativ täckningsgrad med ökat avstånd till kaninhålen när avståndet 0 meter tas med, men 

endast tofsäxing visar ett signifikant samband även när 0 m inte tas med (figur 6, tabell 1). 

Den sammanlagda relativa täckningsgraden av alla sandstäppstypiska kärlväxter som hittades 

i studien visar en signifikant positiv korrelation med avståndet från kaninhål (Spearman’s 

rank correlation, p = 0,003; rho = 0,371; n = 64) när avståndet 0 m tas med (figur 6). När 0 m 

meter inte tas med blir korrelationen inte signifikant (p = 0,198; rho = 0,175; n = 56). 

Den sandstäppstypiska bryofyten sandskruvmossa uppvisar en signifikant negativ korrelation 

mellan relativ täckningsgrad och avstånd till kaninhål, både när 0 m tas med och inte (figur 6, 

tabell 1). Förekomsten av sandskruvmossa på 0 meters avstånd är i stort sett obefintlig. Arten 

dominerar däremot på två meters avstånd där den står för i genomsnitt ca 43 % av den totala 

vegetationen.  

Av de övriga, icke sandstäppstypiska, arter och artgrupper som hittades i denna studie är det 

fyra stycken som uppvisar ett signifikant samband mellan relativ täckningsgrad och avstånd 

till kaninhålen när avståndet 0 m tas med, och fyra när avståndet 0 m inte tas med (tabell 2). 

Hundtunga är den av dem med den starkaste korrelationen, både när 0 m tas med och inte 
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(figur 7, tabell 2). Hundtunga dominerar, med en genomsnittlig relativ täckningsgrad på ca 54 

%, helt den vegetation som förekommer på 0 meters avstånd från kaninhål. Från och med 6 

meters avstånd förekommer arten inte överhuvudtaget. Backtimjan visar ett svagt signifikant 

positivt samband mellan relativ täckningsgrad och avstånd till kaninhålen, men bara när 

avståndet 0 m tas med (figur 7, tabell 2). Vårarv däremot visar en svag signifikant negativ 

korrelation när avståndet 0 m inte tas med (figur 7, tabell 1). De två artgrupperna ”övrig 

mossa” och ”lav” uppvisar starkt signifikanta positiva korrelationer med avståndet från 

kaninhålen både när avståndet 0 m tas med och inte (figur 7, tabell 2).  

Tabell 1: Lista över de 12 sandstäppstypiska arter som hittats i denna studie. Korrelationen mellan dessa arters 

relativa täckningsgrad och avståndet till kaninhålen har testats med Spearman’s rank correlation. Resultaten av 

dessa analyser, både när avståndet 0 meter tagits med och inte, syns i kolumn 3 och 4. Signifikanta resultat har 

markerats med en stjärna (*). Negativa korrelationer markeras med negativt rho-värde. Referenser: 1: (Olsson 

1994) 2: (Tyler 2003) 3: (Naturvårdsverket 2011) 4: (Hydbom et al. 2012) 5: (Tyler 2005). Hotkategorier 

(Sveriges Lantbruksuniversitet [SLU] 2014): EN=Starkt hotad, VU=Sårbar 

Kärlväxter Referenser 
Spearman's rank  

correlation  

Spearman's rank  

correlation  
Hot- 

    (med 0m, n=64) (utan 0m, n=56) kategori 

Fältsippa (Pulsatilla pratensis) 1, 2 p=0,100; rho=0,207 p=0,496; rho=0,093   

Grusbräcka (Saxifraga tridactyolites) 1, 3 p=0,078; rho=0,222 p=0,017; rho=0,318*   

Grusviva (Androsace septentrionalis) 1, 3 p=0,279; rho=0,137 p=0,322; rho=0,135   

Gul fetknopp (Sedum acre) 3 p=0,350; rho=0,119 p=0,759; rho= -0,042   

Hedblomster (Helichrysum arenarium) 1 p=0,057; rho=0,239 p=0,610; rho=0,070   

Luktvädd (Scabiosa canescens) 1, 2 p=0,036; rho=0,263* p=0,077; rho=0,238 VU 

Sandnejlika (Dianthus arenarius) 1, 2, 3 p=0,751; rho=0,041 p=0,443; rho= -0,104 EN 

Sandsvingel (Festuca polesica) 1, 2, 3 p=0,011; rho=0,317* p=0,250; rho=0,250   

Sandtimotej (Phleum arenarium) 1, 2, 3 p=0,279; rho= -0,137 p=0,135; rho= -0,202 EN 

Tofsäxing (Koeleria glauca) 1, 2, 3 p=0,000; rho=0,495* p=0,008; rho=0,349* EN 

Bryofyter         

Sandraggmossa (Racomitrium canescens) 5 p=0,646; rho=0,058 p=0,619; rho= -0,068   

Sandskruvmossa (Syntrichia ruraliformis) 4, 5 p=0,004; rho= -0,354* P<0,001; rho= -0,527*   
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Tabell 2: Lista över de 26 icke sandstäppstypiska arter och artgrupper som hittats i denna studie. Korrelationen 

mellan dessa arter och artgruppers relativa täckningsgrad och avståndet till kaninhålen har testats med 

Spearman’s rank correlation. Resultaten av dessa analyser, både när avståndet 0 meter tagits med och inte, syns i 

kolumn 2 och 3. Signifikanta resultat har markerats med en stjärna (*). Negativa korrelationer markeras med 

negativt rho-värde. 

Kärlväxter Spearman's rank correlation  Spearman's rank correlation  

  (med 0m, n=64) (utan 0m, n=56) 

Backtimjan (Thymus serpyllum) p=0,033; rho=0,266* p=0,755; rho=0,043 

Bockrot (Pimpinella saxifraga) p=0,621; rho= -0,063 p=0,988; rho= -0,002 

Bortsttåtel (Cyronephorus canescens) p=0,970; rho=0,005 p=0,589; rho= -0,074 

Femfingerört (Potentilla argentea) p=0,517; rho=0,082 p=0,622; rho=0,067 

Flockfibbla (Hieracium umbellatum) p=0,932; rho=0,011 p=0,683; rho=0,056 

Fältveronika (Veronica arvensis) p=0,740; rho=0,042 p=0,513; rho=0,089 

Fältvädd (Scabiosa columbaria) p=0,069; rho=0,229 p=0,243; rho=0,159 

Gråfibbla (Pilosella officinarum) p=0,576; rho= -0,071 p=0,612; rho= -0,069 

Grässtjärnblomma (Stellaria graminea) p=0,128; rho= -0,192 … 

Gulmåra (Galium verum) p=0,990; rho= -0,002 p=0,642; rho= -0,063 

Hundtunga (Cynoglossum officinale) P<0,001; rho= -0,617* P<0,001; rho= -0,490* 

Jordklöver (Trifolium campestre) p=0,862; rho=0,022 p=0,574; rho=0,077 

Knippfryle (Luzula campestris) p=0,574; rho=0,072 p=0,839; rho= -0,028 

Knölsmörblomma (Ranunculus bulbosus) p=0,355; rho=0,118 p=0,481; rho=0,096 

Nagelört (Erophila verna) p=0,773; rho= -0,037 p=0,496; rho= -0,093 

Rödklöver (Trifolium pratense) … … 

Sandmaskros (Taraxacum sect. Erythrosperma) p=0,745; rho=0,041 p=0,899; rho= -0,017 

Sandnarv (Arenaria serpyllifolia) p=0,709; rho=0,048 p=0,861; rho=0,024 

Sandstarr (Carex arenaria) p=0,980; rho= -0,003 p=0,911; rho=0,015 

Skatnäva (Erodium cicutarium) p=0,526; rho=0,081 p=0,772; rho=0,040 

Vårarv (Cerastium semidecandrum) p=0,187; rho= -0,167 p=0,035; rho= -0,283* 

Vårvicker (Vicia lathyroides) p=0,541; rho=0,078 p=0,730; rho=0,047 

Ängsgröe (Posa pratensis) p=0,216; rho=0,157 p=0,289; rho=0,144 

Ängsviol (Viola canina) p=0,402; rho=0,106 p=0,657; rho=0,061 

Argrupper     

Lav P<0,001; rho= 0,512* p=0,001; rho=0,419* 

Övrig mossa P<0,001; rho=0,492* p=0,006; rho=0,362* 
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Figur 6: Fem sandstäppstypiska arter som uppvisade en signifikant korrelation mellan relativ täckningsgrad och 

avståndet till kaninhål, samt sambandet mellan den sammanlagda relativa täckningsgraden för alla 

sandstäppstypiska kärlväxter funna och avståndet till kaninhål på en sandstäpp i sydöstra skåne (n=8 för varje 

avstånd). OBS: Skalorna är olika vid olika figurer. 
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Figur 7: Fem icke sandstäppstypiska arter och artgrupper som uppvisade en signifikant korrelation mellan 

relativ täckningsgrad och avståndet till kaninhål på en sandstäpp i sydöstra skåne (n=8 för varje avstånd). OBS: 

Skalorna är olika vid olika figurer. 
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Diskussion 

Kaniner kan gräva upp till 3 meter djupa hålor (NE 2014a) och kan därför nå och föra upp 

kalkrik sand från djupare skikt på sandstäppen. Detta skulle i så fall motverka den försurning 

som är ett hot mot den unika och sällsynta vegetationen på sandstäpp i Sverige 

(Naturvårdsverket 2011; Olsson et al. 2009). Resultatet i min studie tyder på att så verkar vara 

fallet, kaninerna påverkar pH-värdet. Det var tydligt att högsta pH-värdena uppmättes på det 

kortaste avståndet från kaninhålorna och de lägsta längst bort. De flesta pH-värdena låg över 7 

vilket är ett bra värde för sandstäpp (Naturvårdsverket u.å.). Jag kan dock inte att säga säkert 

hur pH-värdet ser ut överlag i studieområdet eftersom det utifrån mina värden inte går att 

avgöra på vilket avstånd som kaninernas påverkan avtar. pH-värdet sjunker ända till sista 

avståndet och det är möjligt att det hade fortsatt att sjunka ifall jordprover hade tagits på 

ytterligare längre avstånd från kaninhålen.  

Att kaninerna kan påverka jordkemin har också visats i en studie från Australien (Eldridge & 

Koen 2008). Även där fann man att pH-värdet i jorden var högre kring kaninernas hålor än på 

andra ytor i närheten och antog att detta berodde på att kaninerna grävde upp kalkhaltig jord 

från djupare skikt. Man fann också att näringsinnehållet i jorden sjönk. I den Australienska 

studien betraktades dessa effekter av kaninernas grävande som dåligt för den naturtyp som 

man önskade bevara där. På sandstäppen däremot är ett höjt pH-värde och sänkt 

näringsinnehåll positivt för vegetationen.  

Ett annat tydligt resultat i min studie är att kaninerna ger upphov till ytor med öppen sand. 

Kontinuerlig störning och bildandet av nya sandblottor är viktigt för att sandstäppen inte ska 

växa igen och biodiversiteten minska (se t.ex. Ödman och Olsson 2014, Ödman et al. 2012). 

Den naturliga successionen på sandstäpp innebär en förtätning av vegetationstäcket och 

processen brukar delas in i tre faser, initialfasen, optimalfasen och degenerationsfasen 

(Mattiasson 1974). Degenerationsfasen kännetecknas av att växttäcket har slutit sig och 

många sandstäppstypiska arter trängts undan. För att sandstäppen i denna fas inte ska 

degradera ytterligare och övergå i någon annan naturtyp så krävs någon typ av störning som 

återför sanstäppen till initialfasen, där de sandstäppstypiska arterna kan kolonisera nya ytor 

med öppen sand. Sandstäppsområden ska helst bestå av en mosaik av de tre 

successionsfaserna för att ha gynnsam bevarandestatus (Naturvårdsverket u.å.). Min studie 

tyder på att kaniner kan bidra till att upprätthålla en sådan mosaik och störningsdynamik.  
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När det gäller sandstäppstypiska kärlväxter finns det inget resultat i min studie som tyder på 

någon positiv påverkan från kaninerna, tvärtom. Det finns dock några faktorer som gör 

resultaten något osäkra. Att inventeringen utfördes tidigt på våren, innan de flesta växterna 

vuxit färdigt och börjat blomma, har gjort att deras täckningsgrad förmodligen underskattades. 

Att de sandstäppstypiska arterna ökade med avståndet till kaninhålorna kan också vara en 

effekt av att vegetationen överlag ökade med avståndet. Väldigt få arter förekom på de 

närmsta avstånden, där öppen sand dominerade, vilket gör att de får låga värden där. Av 

denna anledning gjorde jag analyserna både med och utan avståndet 0 m, och det faktum att 

signifikansen för både luktvädd, sandsvingel och sandstäppstypiska växter som grupp 

försvann när avståndet 0 m inte togs gör resultaten osäkra. Grusbräcka visar ett signifikant 

positivt samband endast när 0 meter inte tas med, vilket tydligt beror på ett enstaka värde vid 

0 meter och visar tydligt hur stor effekt enstaka avvikande värden kan få. Tofsäxing var den 

enda art med signifikant korrelation i båda analyserna. Dock ser det ut som att tofsäxing 

börjar minska igen efter 10 m, vilket leder mig in på en annan osäkerhetsfaktor. Precis som 

med pH-värdet kan jag inte säga något om hur vegetationen ser ut på längre avstånd än 14 m. 

Det är möjligt att de sandstäppstypiska arterna minskar på ännu längre avstånd och att den 

ökning som sker över 14 meter i själva verket är en positiv effekt av kaninerna. En sådan 

tendens går som sagt att urskilja för tofsäxing. Det hade dock inte gått att göra längre 

transekter utan att komma för nära eller korsa andra kaninhålor. Även med 14 meter var det 

på vissa ställen svårt att undvika andra kaninhålor, och detta kan i viss mån också ha på 

påverkat mitt resultat. 

Ytterligare en osäkerhetsfaktor i min vegetationsinventering är identifieringen av arter. Som 

nybörjare på den sandstäppstypiska vegetationen är det möjligt att jag felaktigt bestämt vissa 

arter. Exempelvis sandsvingel kan lätt förväxlas med rödsvingel, som enligt Olsson
1
 också är 

en vanlig art i studieområdet. Rödsvingel är inte med på listan över identifierade arter i denna 

studie. I mina resultat ser sandsvingel däremot ut att ha två toppar, och detta skulle alltså 

kunna bero på att rödsvingel felaktigt identifierats som sandsvingel på de längre avstånden. 

Resultaten från vegetationsinventeringen kan också spegla en faktisk negativ effekt av 

kaninerna. Kaniner livnär sig på gräs och örter (NE 2014a) och kanske är det så att de betar 

ner de sandstäppstypiska arterna runt sina hålor och därmed motverkar att det ökade pH-

värdet och den ökade mängden öppen sand får en positiv inverkan på vegetationen. Att 

                                                 
1
 Pål-Axel Olsson, professor Lunds Universitet, mailkonversation den 1 juni 2014. 
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betning av kaniner kan har negativ effekt på vegetationen har visats i flera studier, främst från 

Australien (se t.ex. Eldridge & Myers 2001; Eldridge & Simpson 2002). Dessa studier är dock 

utförda i andra naturtyper och där vildkaninen betraktas som en invasiv art.  

Sandskruvmossan är den enda sandstäppstypiska art som i min studie minskar med ökat 

avstånd till kaninhål, i enlighet med min hypoites. Sandskruvmossan är i en studie av 

Hydbom et al (2012) utpekad som en indikatorart för sandstäpp och har också visat sig vara 

snabb att kolonisera när nya ytor med öppen sand skapas. I deras studie var sandskruvmossa 

starkt bunden till högt pH, och förekom nästan enbart där pH-värdet var högre än 7. Att 

sandskruvmossan i min studie inte förekommer alls från och med 8 meters avstånd, trots att 

pH-värdet fortfarande är över 7, tyder på att andra faktorer än pH-värdet har större betydelse. 

Förmodligen är det störningen och de öppna sandytor som kaninerna ger upphov till som är 

förklaringen. Sandskruvmossan är en snabb kolonisatör (Hydbom et al. 2012) vilket ger den 

en fördel när nya öppna sandytor dyker upp, till exempel där kaninerna grävt ett nytt hål. Efter 

hand verkar det som att sandskruvmossan konkurreras ut av övriga mossarter, som i min 

studie helt dominerade efter 8 m. Detta tyder på att sandskruvmossan är beroende av 

kontinuerlig störning. 

Även några icke sandstäppstypiska arter verkar påverkas av kaninernas grävande. Det 

tydligaste exemplet är hundtunga, som helt dominerade vegetationen närmast kaninhålorna 

och sedan knappt förekom alls efter 2 m. Hundtunga är i vissa trakter vanlig och hittas ofta i 

vägkanter och på banvallar (Virtuella floran 2014). Förmodligen har hundtunga slumpmässigt 

tagit sig in i Haväng och Vitemöllas naturreservat och där funnit de nygrävda kaninhålorna 

som lämpliga habitat. Hundtunga är giftig och har en obehaglig doft (NE 2014b) och får 

förmodligen vara ifred från betning av kaninerna. Även vårarv verkade trivas något bättre 

nära kaninhålorna än längre bort, men korrelationen är svag. Vårarven trivs bäst på torr sand- 

eller grusmark (Mossberg & Stenberg 2003) och gynnas troligtvis av den öppna sand som 

kaninerna ger upphov till. Även backtimjan visar ett signifikant samband när avståndet 0 m 

togs med i analysen, men tittar man på trendlinjen i punktdiagrammet ser man att detta 

samband är mycket svagt och förmodligen är signifikansen en effekt av att backtimjan vid de 

flest hålor inte förekom vid 0m. 

Både övrig mossa och lavar ökade med avståndet till kaninhålorna, men förekomsten av lav 

var överlag låg i studieområdet och resultatet verkar ha påverkats i hög grad av ett värde på 14 

m som skiljer sig från de andra. Övergången från dominans av sandskruvmossa till dominans 
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av andra mossor var däremot tydlig, och det var denna övergång som orsakade den 

färgskiftning som gick att se runt hålorna i studieområdet. Mossor dominerade vegetationen i 

min stuide, men deras relativa täckningsgrad har sannolikt överskattats på grund av att örter 

och gräs inte hade vuxit färdigt när studien utfördes. Sandstäpp domineras vanligen av gräset 

tofsäxing (Naturvårdsverket 2011) och andra sandstäppstypiska gräs och örter. I min studie 

utgjordes ungefär en tredjedel av vegetationen av sandstäppstypiska arter vilket tyder på att 

sandstäppen i studieområdet har god status (Olsson & Ödman 2014).  

Att det överhuvudtaget fanns väldigt lite vegetation närmast kaninhålorna i min studie kan 

betyda att hålorna är relativt nygrävda och att koloniseringen av sandstäppstypiska och andra 

arter inte hunnit komma igång. I en studie av Olsson och Ödman (2014) tog det mellan ett och 

två år innan tofsäxing ökade i täthet efter djup omrörning på sandstäpp. Det kan också vara så 

att kaninerna kontinuerligt gräver upp ny sand när de utökar sina hålor och att vegetationen 

därför inte hinner etablera sig på de närmsta avstånden. Nygrävda eller kontinuerligt utökade 

hålor kan ha blivit överrepresenterade i min studie då de var enklast att lokalisera eftersom 

den ljusa sanden syns tydligt. Det vore intressant att i ytterligare studier återkomma vid flera 

tillfällen till samma kaninhålor för att följa en eventuell succession. Det skulle ge en bättre 

bild över kaninernas påverkan på vegetationen, och på deras potential att skapa den mosaik av 

olika successionsstadier som bör känneteckna sanstäppen.  

I denna studie har jag undersökt ifall kaniner kan ha en positiv effekt på naturtypen sandstäpp. 

Mitt fokus har varit på har varit på pH-värde, öppen sand och vegetation.  Andra faktorer som 

också har stor inverkan på sandstäppen, exempelvis näringstillgång (se t.ex. Roem & 

Berendse 2000; Mårtensson och Olsson 2010; Faust et al. 2012) och historisk 

markanvändning (se t.ex. Ödman & Olsson 2014) och betning av andra djur (se t. ex. Kohyani 

et al. 2008; Harkel & van der Meulen 1995) har jag inte undersökt. Två av de tre hypoteser 

jag testat stöds tydligt av resultaten; pH-värdet och mängden öppen sand minskar ju längre 

från kaninhålorna man kommer. Den tredje hypotesen stöds till viss del då sandskruvmossa 

tydligt minskar med avståndet från kaninhålorna. Resultaten för de andra sandstäppstypiska 

arterna talar däremot mot hypotesen, men ett flertal faktorer gör dessa resultat osäkra. 

Slutsatsen jag drar är att kaniner har en positiv effekt på markförhållandena på sandstäpp. De 

bidrar till höjt pH-värdet och motverkar den försurning som hotar naturtypen, förmodligen 

genom att gräva upp kalkrik sand. De bryter också upp vegetationstäcket och skapar ytor med 

öppen sand. För att säkert kunna säga hur vegetationen på sandstäppen påverkas av kaninerna 

behövs dock ytterligare studier.  
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