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Förord 
 
Denna rapport ger en sammanfattning av forskning om växter i svenska 
naturbetesmarker, i första hand den forskning som utförts inom ”hagmarksprojektet” 
vid Botaniska institutionen, Stockholms universitet. För att sätta in forsknings-
resultaten i ett större ekologiskt sammanhang och ge en mera heltäckande bild av 
ämnesområdet, beskrivs även resultat från studier som gjorts av forskare från andra 
universitet, i Sverige och utomlands. 
 
Ett forskningsprojekt avser vanligen en avgränsad verksamhet, som oftast pågår under 
högst tre år och som har en enda finansiär. Hagmarksprojektet är ett övergripande 
namn för flera olika forskningsprojekt, med olika finansiärer. Några av projekten har 
varit ren grundforskning, exempelvis för att utreda växternas spridningsförmåga. 
Andra projekt har haft tillämpade frågeställningar, exempel med målsättningen att 
utreda olika bevarandebiologiska åtgärder.  
 
Forskningen om naturbetesmarker har en viktig roll för att vi ska kunna nå de 
miljökvalitetsmål som beslutats om av Sveriges riksdag. En av de viktigaste 
målsättningarna för ”Ett rikt odlingslandskap” (ett av miljökvalitetsmålen) är att den 
biologiska mångfalden i odlingslandskapet ska bevaras och stärkas. Det är välkänt att 
naturbetesmarkerna hyser en stor del av den biologiska mångfalden i odlings-
landskapet. Däremot är kunskapen ännu bristfällig om hur denna mångfald påverkas 
av de omfattande landskapsförändringar som har skett under senare tid, och som kan 
förväntas ske under de kommande decennierna. 
 
Hagmarksprojektet inleddes 1993, och har i skrivande stund pågått i 14 år. Flera olika 
finansiärer har bidragit med pengar. Formas (Forskningsrådet för miljö, areella 
näringar och samhällsbyggande), tidigare SJFR, och VR (Vetenskapsrådet), tidigare 
NFR, har under hela perioden gett stöd till hagmarksprojektet. Från 2001 har Mistra 
(Miljöstrategiska stiftelsen) bidragit genom att vår forskargrupp varit en del av 
”HagmarksMistra”, ett samarbete mellan forskare vid flera olika svenska universitet. 
Hagmarksprojektet har också medverkat i två större EU-projekt, TRANSPLANT 
(”Extinction risks and the re-introduction of plant species in a fragmented Europe”) 
och VISTA (”Vulnerability of ecosystem services to landuse change in traditional 
agricultural landscapes”). Dessutom har forskningen fått stöd från WWF, Stiftelsen 
Oscar och Lili Lamms Minne, Crafoordstiftelsen och Centrum för Biologisk 
Mångfald. 
 
Idén att skriva en sammanfattning av hagmarksprojektet på svenska fick jag i samband 
med en konferens om biologisk mångfald. Den vanliga ”produkten” i ett forsknings-
projekt är vetenskapliga artiklar som publiceras i internationella tidskrifter, som 
exempelvis Oikos, Ecography, Landscape Ecology, Conservation Biology, Biological 
Conservation, Ecology eller Journal of Ecology. Som forskare blir man glad när en 
artikel antagits för publicering, och man skyltar gärna med sin publikationsförteckning 
när man söker forskningsanslag. Men når resultaten verkligen ut till dem som arbetar 
praktiskt med naturvårdsfrågor? Mina kontakter med deltagarna i mångfalds-
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konferensen var inte särskilt uppmuntrande därvidlag; de flesta hade inte tid att leta 
efter artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Även om någon av mina artiklar letat sig fram 
till en biolog som arbetar på en länsstyrelse eller på naturvårdsverket, så skulle den 
antagligen inte göra läsaren så värst mycket klokare. I alla fall inte på så sätt att den 
direkt bidrar till praktiska lösningar eller förslag inom naturvården. Helhetsbilden 
saknas oftast i vetenskapliga artiklar. Det finns framför allt två orsaker till detta. De 
flesta tidskrifter publicerar bara korta artiklar. Det finns helt enkelt inte utrymme för 
några längre resonemang. Dessutom vill de flesta forskare publicera så många artiklar 
som möjligt (detta ökar forskarens meriter). Kan man, skriver man därför gärna flera 
små artiklar istället för en större. 
 
Det finns redan flera mycket bra böcker om naturbetesmarker och ängar. Jag tänker 
främst på Urban Ekstams och Nils Forsheds utomordentligt läsvärda bok ”Svenska 
Naturbetesmarker – historia och ekologi” (Naturvårdsverkets förlag). Varför ska man 
då skriva en till? Och varför läsa en till? Min målsättning är att beskriva resultaten från 
hagmarksprojektet populärvetenskapligt – min förhoppning är att det ska gå att läsa 
denna skrift utan alltför stora förkunskaper i ekologi – men ändå ge en tillräckligt stor 
detaljrikedom för att de vetenskapliga problemen och svårigheterna inte ska döljas för 
läsaren. Ofta blir populärvetenskap lite väl förenklad i den meningen att man som 
läsare kan få intrycket att kunskapen är glasklar och färdig. Så är det förstås inte; i 
själva verket råder en stor brist på kunskap och vanligen finns ett rätt så skralt 
underlag för säkra slutsatser inom ekologi och naturvård. En annan målsättning med 
denna skrift är att sätta in forskningen om naturbetesmarker i ett ekologiskt 
idéperspektiv. All forskning sker ju mot bakgrund av teoretiska och idémässiga 
grundförutsättningar. Men det är inte så vanligt att dessa förutsättningar berörs i 
populärvetenskaplig text. 
 
Min förhoppning är alltså att denna sammanfattning av hagmarksprojektet ska fylla en 
funktion som källa till kunskap och inspiration och som en fördjupning som 
kompletterar andra populärvetenskapliga böcker och rapporter om naturbetesmarker. 
Främst är den riktad till dem som arbetar med bevarandebiologi i naturbetesmarker, 
men eftersom många av resonemangen är allmängiltiga hoppas jag att alla med 
intresse för ekologi ska ha behållning av läsningen. Texten är som sagt skriven så att 
den ska kunna läsas utan stora förkunskaper i ekologi, men några avsnitt är nog ändå 
ganska besvärliga. Detta gäller (tror jag) främst för några avsnitt om växternas 
populationsdynamik, ett ämnesområde som är svårt att berätta om utan teknisk 
terminologi. 
 
En del av det som behandlas i denna rapport är vetenskapligt ganska omstritt, och 
inom naturvården förekommer alltid många olika starka åsikter.  Jag tar tacksamt emot 
synpunkter och förslag på förbättringar (det kanske kommer en andra upplaga). Skriv 
då till ove.eriksson@botan.su.se 
 
Många personer har medverkat i hagmarksprojektet och på olika sätt bidragit till 
forskningen. Min egen roll har för det mesta varit projektledarens (mycket skrivbords-
arbete!) medan det praktiska arbetet i fält oftast har utförts av doktorander eller 
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fältassistenter. Allra främst vill jag nämna dem som helt eller delvis gjort sina 
doktorsavhandlingar inom hagmarksprojektet: Åsa Eriksson, Sara Cousins, Katariina 
Kiviniemi-Birgersson, Daniel Franzén, Anna Jakobsson, Regina Lindborg, Mikael 
Mildén, Mathias Öster och Anna Dahlström (som disputerat i agrarhistoria vid SLU), 
samt en ”postdok” i ett av EU-projekten, Helen Quested. Sara Cousins och Regina 
Lindborg har också efter doktorsexamen fortsatt att på egen hand forska om 
naturbetesmarker, i nära anslutning till hagmarksprojektet. Åtskilliga fältassistenter har 
arbetat i hagmarksprojektet, och alla förtjänar ett stort tack (även om jag inte här 
nämner dem vid namn). Jag vill dock särskilt nämna Irja Hedman, för hennes 
fantastiska blick för även de mest oansenliga av naturbetesmarkernas växter. 
Dessutom vill jag tacka några som på olika sätt bidragit till arbetet med att bygga upp 
forskargruppen i hagmarksprojektet: Hasse Berglund, Tommy Lennartsson, Urban 
Emanuelsson och Johan Ehrlén. Till sist vill jag rikta ett särskilt tack till Sara Cousins 
för att jag fått använda flera av hennes kartor, och till Maria Enskog som gjort alla 
illustrationer i rapporten och tillsammans med Mathias Öster hjälpt till med 
redigeringsarbetet. 
 
Jag har valt att inte belasta texten med referenser till vetenskaplig litteratur (med några 
undantag). Däremot finns referenser angivna i den förklarande texten till figurer som 
bygger på publicerade studier. Det bör påpekas att figurerna i flera fall förenklats. Den 
som i detalj vill undersöka faktaunderlaget till dessa figurer måste således läsa 
originalpublikationen som finns angiven i respektive figurtext. I slutet av rapporten 
finns en förteckning på vetenskapliga publikationer från hagmarksprojektet.  
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1. Naturbetesmarker 
 

       
 

BILD 1-1  Gården Långmaren i Nynäs naturreservat. (Foto från Sara Cousins.) 
  
 
 
”Naturbetesmark” är egentligen ett ganska egendomligt ord. De flesta av mina bekanta 
som inte är biologer förstår inte riktigt vad jag menar när jag säger att jag arbetar med 
naturbetesmarker. Natur betyder för dem något som inte påverkats av människan, och 
betesmarker är liktydigt med en inhägnad för nötkreatur, hästar eller får – en hage, inte 
natur. På engelska använder man oftast benämningen ”semi-natural grasslands”, 
”halvnaturliga gräsmarker”. Bakgrunden till detta ordval är att man vanligen definierar 
naturbetesmarker som betade områden där det tidigare inte skett någon stark påverkan 
genom plöjning eller gödsling. Ofta har de nuvarande naturbetesmarkerna tidigare 
under historien används som ängsmark, alltså för att producera vinterfoder. En mera 
allmängiltig benämning på dessa marker, som även innefattar slåtterängar, är 
”naturliga fodermarker”. 
 
Vid närmare granskning visar det sig ofta att marker som idag betraktas som 
naturbeten periodvis och ställvis har använts som åker under historiens lopp. Det är 
inte ovanligt att man hittar lämningar av diken eller odlingsrösen i vad som i övrigt ser 
ut som typiska naturbetesmarker. Påverkan av gödsling förekommer också, och det 
kan mycket väl vara så att många av dagens naturbetesmarker egentligen inte uppfyller 
”kraven” för att kallas naturbetesmarker.  
 
Även om definitionen är entydig är det således i praktiken ganska oklart vad som gör 
att ett område kvalificerar som en naturbetesmark. Ibland möter man åsikten att ett 
område felaktigt benämns som naturbetesmark, exempelvis om det är helt klart att det 
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tills relativt nyligen använts som åker. Vissa sådana före detta åkrar kan likväl hysa en 
betydande rikedom av växtarter som man anser är typiska för naturbeten.  
 
 
 

 
 
BILD 1-2  Långmaren i Nynäs naturreservat.  
 
 
 
Ofta bedöms betesmarkerna genom de växtarter man hittar där. Rent vetenskapligt är 
detta olyckligt. Om alla betesmarker som är artrika (exempelvis med minst 20 
växtarter per kvadratmeter) benämns naturbeten, eller om man förutsätter att vissa 
växtarter måste finnas där för att platsen ska kallas för naturbetesmark, så blir det ju 
omöjligt att undersöka sambandet mellan naturbetesmarkerna och arternas förekomst. I 
många fall har man tillgång till kunskap om markanvändningens historik, och då kan 
man komma runt problemet.  
 
För att reda ut begreppen kan det vara lämpligt att skilja på å ena sidan hur ett område 
har brukats under historien, dess hävdhistorik, och å andra sidan dess innehåll av 
växtarter. Växterna reagerar på de förutsättningar och förhållanden som råder på 
växtplatsen, och ”vet” ju inte om ett område har varit betesmark i 300 år eller om det 
fram tills 1960-talet användes som åker. Har de kunnat sprida sig till en plats där de 
klarar av att leva, så finns de där, oavsett hur området har brukats tidigare. Detta är 
förstås ganska självklart, men är ändå bra att ha i åtanke. Även om naturliga 
fodermarker oftast är mycket artrika, bör vi åtminstone teoretiskt kunna tänka oss ett 
område med en obruten historia av hävd som betesmark eller äng, men likväl fattigt på 
arter. På motsvarande sätt bör vi kunna tänka oss ett område som inte alls har någon 
lång historia som naturlig fodermark, men som likväl hyser många av de 
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karaktäristiska växtarter vi vanligen förknippar med naturbeten. För den som känner 
sig osäker på vilka arter som är typiska för naturbeten, finns ett urval av typiska arter i 
Tabell 1-1 och BILD 1-3. 

 
TABELL 1-1  Ett urval av 30 typiska växtarter i sörmländska naturbetesmarker. I 
Appendix finns en mera utförlig förteckning. 
                
 
Örter 
 

 
Gräs och halvgräs    

Backnejlika, Dianthus deltoides 
Bockrot, Pimpinella saxifraga 
Brudbröd, Filipendula vulgaris 
Gullviva, Primula veris 
Gulmåra, Galium verum 
Jungfrulin, Polygala vulgaris 
Kattfot, Antennaria dioica 
Liten blåklocka, Campanula 
rotundifolia 
Mandelblom, Saxifraga granulata 
Nattviol, Plathanthera bifolia 
Prästkrage, Leucanthemum vulgare 

Blekstarr, Carex pallescens  
Darrgräs, Briza media 
Fårsvingel, Festuca ovina 
Hirsstarr, Carex panicea 
Knippfryle, Luzula campestris 
Knägräs, Danthonia decumbens 
Rödsvingel, Festuca rubra 
Rödven, Agrostis capillaris 
Vårbrodd, Anthoxanthum odoratum 
Vårstarr, Carex caryophyllea 
Ängsgröe, Poa pratensis 
 

Rödklöver, Trifolium pratense 
Rödkämpar, Plantago media 
Röllika, Achillea millefolium 
Smörblomma, Ranunculus acris 
Solvända, Helianthemum nummularium 
Äkta johannesört, Hypericum perforatum 
Ängsskallra, Rhinanthus minor 
Ängsvädd, Succisa pratensis 
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BILD 1-3  Några typiska växtarter från naturbetesmarker i Södermanland. (A) 
Jungfrulin (Polygala vulgaris), (B) Kattfot (Antennaria dioica), (C) Fältgentiana 
(Gentianella campestris). Jungfrulin är en vanlig art i naturbetesmarker i Söder-
manland, kattfot är fortfarande ställvis vanlig, men minskande, och fältgentiana är en 
ovanlig och minskande art. Fjärilen (bild B) är en skogsnätfjäril (Melitaea athalia).
 
 

Naturbetesmarkernas förekomst idag – ett exempel från Nynäs naturreservat 
 
Nynäs naturreservat, söder om Trosa i Södermanland, är ett av de områden där vi 
bedrivit fältarbete inom hagmarksprojektet. I reservatet finns flera områden som 
klassas som naturbetesmark med höga biologiska och kulturhistoriska värden (BILD 
1-1; 1-2 och FIGUR 1-1).  
 
En av gårdarna, Långmaren, bibehålls som museum. Den sista lantbrukaren på 
Långmaren, Ivar Karlsson, brukade gården fram till 1967 utan att använda moderna 
metoder. Oxar användes som dragdjur. Oxarna såldes för övrigt till SF (Svensk 
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Filmindustri) 1968 för att användas vid inspelningen av Jan Troells film Utvandrarna. 
Ivar Karlsson använde inte konstgödsel på åkrarna. Idag ingår dessa åkrar i 
betesmarken runt gården. De delar av den nuvarande betesmarken som betecknas som 
naturbetesmark användes tidigare mestadels som äng. Bitvis är dessa naturbeten 
mycket artrika, och man kan på sina håll hitta över 50 växtarter på en kvadratmeter. 
Stora bestånd av fältgentiana (Gentianella campestris, BILD 1-3 C) finns i området. 
Långmaren hyser också det förmodligen största beståndet i Södermanland av den 
ovanliga arten trumgräshoppa (Psophus stridulus). 
 
 

 
 
FIGUR 1-1  En karta över de norra delarna av Nynäs naturreservat, ett av 
hagmarksprojektets fältområden (karta från Sara Cousins). 
 
 
 
I reservatets norra del, där vi gjort huvuddelen av våra studier, finns ytterligare tre 
naturbetesmarker, belägna nära gårdarna Nyckelby och Litselby. Vid bägge dessa 
gårdar finns gravfält från järnåldern. Studerar man topografin närmare finner man att 
Nyckelby och Litselby under vikingatiden låg på varsin höjd runt inloppet av en 
havsvik. Runbosjön är en rest av denna vik, liksom en stor sankmark söder om gården 
Långmaren. Sankmarken är i sin tur en rest av en tidigare sjö som dikades ut under 
1800-talet. 
 
Lantmäterikartor, som började framställas i Sverige under 1600-talet, är en rik källa till 
kunskap om den historiska markanvändningen. Från Nynäsreservatet finns mycket bra 
kartor över Nyckelby (FIGUR 1-2) och Litselby. Med hjälp av dessa äldsta kända 
kartor, senare gjorda kartor samt flygbilder från 1940-talet, går det att med god 
precision rekonstruera markanvändningens historik i området (FIGUR 1-3).   
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FIGUR 1-2  Lantmäterikarta från 1784 över Nyckelby i Nynäs naturreservat, 
Södermanland. 
 
 
 
Dagens naturbetesmarker i Nynäsreservatet användes tidigare i stor utsträckning som 
ängsmark för att producera vinterfoder. Man bör alltså betrakta dem som naturliga 
fodermarker som haft en skiftande användning genom historien. I slutet av 1700-talet 
var mer än 60 % av områdets areal naturlig fodermark. Vi kan se i FIGUR 1-3 att de 
naturliga fodermarkerna i stor utsträckning omvandlades till åker någon gång under 
perioden från slutet av 1700-talet fram till 1945. I huvudsak skedde denna omvandling 
från senare delen av 1800-talet fram till 1920-talet. Utbredningen av naturliga 
fodermarker minskade även efter 1940-talet (vid denna tidpunkt användes markerna 
för bete) (FIGUR 1-4). Trots denna minskning har Nynäsreservatet ändå en 
förhållandevis stor areal av naturbetesmarker om man jämför med de flesta 
jordbrukslandskap i Sverige. Idag utgörs ca 8 % av arealen i vårt undersöknings-
område i reservatet av naturbetesmark. Tar man hänsyn till att stora arealer ängsmark 
försvann redan under 1800-talet är minskningen av naturbetenas areal i 
Nynäsreservatet något mindre än den minskning (cirka 90 %) av naturbetesmarkerna 
areal från 1920-talet, som brukar anges för Sverige som helhet. I Sverige fanns på 
1920-talet över två miljoner hektar naturbetesmark. Idag återstår knappt 270 000 
hektar. 
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FIGUR 1-3  En sammanfattning i form av ett flödesschema som visar mark-
användningens förändring från 1700-talet fram till idag i Nynäs naturreservat (från 
Cousins 2001). 
 
 
 
Naturbetesmarkerna i Nynäs naturreservat visar många karaktärsdrag som är typiska 
för de naturbeten som finns kvar i Sverige. De förekommer ofta i nära anslutning till 
gårdar, på mark som tidigare använts som äng. De är omgivna av produktionsskog 
eller åker, vilket gör att de rent fysiskt är isolerade från andra naturbetesmarker. De 
hyser oftast en mycket rik flora. Om man tänker sig bilden av ett ”vackert” svenskt 
landskap finns nog för de flesta ett inslag av naturbeten (tillsammans med sjöar, en del 
skog och röda stugor). Även om de kvarvarande naturbetesmarkerna är ganska 
isolerade i landskapet, är de viktiga för den landskapsbild som många människor 
värdesätter – även om det sker utan närmare vetskap om naturbetesmarkernas historia 
och ekologi.  
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FIGUR 1-4  Utbredningen av naturbetesmarker i norra Nynäs naturreservat 1945 och 
2002 (från Eriksson m.fl. 2002). 
 
 

Naturbetesmarkernas historia 
 
Exemplet från Nynäs naturreservat visar hur dagens naturbetesmarker utvecklats inom 
ett område. Men vilken är den allmänna historiska bakgrunden till naturbetes-
markerna?  
 
Under senare delen av stenåldern började det bofasta jordbruket utvecklas i 
Skandinavien. Utvecklingen tog sin början i södra Sverige och spreds snabbt norrut. 
Omkring 4000 år f. Kr. fanns jordbruk ända upp till Mälardalen. Under stenåldern och 
bronsåldern var klimatet varmare än det är idag och man kunde ha djuren utomhus året 
runt. Några århundraden in på 1000-talet f. Kr. (förmodligen 700-500 f. Kr., i över-
gången till äldre järnålder) inleddes en period av kallare klimat och gradvis ökade 
behovet att hysa djuren, nötkreatur, hästar och får inomhus under vintern. Därmed 
uppkom behovet att producera vinterfoder. Det är troligt att olika former av ängsbruk 
härrör från denna tid. Vinterfoder erhölls genom slåtter, exempelvis i produktiva 
våtmarker, eller, i vissa områden, genom hamling av träd. Hamling innebär att kvistar 
och löv från vissa träd, exempelvis ask, lind och alm, skördas och används som 
vinterfoder. Det tidigare bruket av tillfälliga åkrar förändrades till ett system med fasta 
åkrar, vilket bland annat visar sig genom fynd av odlingsrösen som daterats till äldre 
järnålder.  
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Runt bebyggelsen fanns de inhägnade områden, inägorna, där man producerade 
vinterfoder och bedrev åkerbruk. Som vi sett från Nynäs, är dagens naturbeten ofta 
belägna på gammal ängsmark. Att döma av lantmäterikartor från 1600- och 1700-talen 
nyttjades även vad som förmodligen var ganska lågproduktiva gräsmarker för att 
producera vinterfoder. Men betesmarker har förstås behövts så länge man haft 
betesdjur. Till skillnad från idag, då betesdjuren finns i inhägnader, hägnade man förr i 
tiden ut djuren. Betesmarkerna fanns utanför inägorna, på utmarken, troligen ofta i 
något som skulle kunna beskrivas som skogsbetesmark. Det är svårt att veta hur dessa 
betesmarker såg ut, men troligen bestod de av halvöppna mosaiker av gräsmarker och 
skog. Bete bedrevs också på ängsmarken efter slåttern. Detta markutnyttjande, med 
ängar och åker på inägor och bete på utmark, var förhärskande under lång tid, faktiskt 
ändå in på 1900-talet.  
 
I de äldsta kulturbygderna i Sverige, på slättområdena i Öster- och Västergötland, runt 
Mälaren, på Öland och Gotland samt i Skåne, har säkert i många fall gårdar och byar 
varit belägna på i stort sett samma plats från järnåldern fram till idag. Ofta finner vi 
gravfält från järnåldern nära de nuvarande gårdarna – exempelvis runt de bägge byarna 
Nyckelby och Litselby i Nynäs naturreservat. Åtminstone i de bygder som var 
befolkade under järnåldern kan vi därför med rimlig säkerhet säga att inägomarken 
brukats sedan dess. Även om krig, sjukdomar eller perioder av missväxt och svält 
säkerligen orsakat kortare avbrott i hävden, med igenväxning som följd, innebär detta 
att många naturliga fodermarker sannolikt har varit mer eller mindre kontinuerligt 
brukade under mer än tusen år. 
 
Arbetsmetoderna inom jordbruket har hela tiden utvecklats. Men det var framför allt 
under 1800-talet som jordbruket kom att förändras på ett sätt som drastiskt påverkade 
jordbrukslandskapets utformning. Bakgrunden var att produktionen av livsmedel blev 
alltmer ansträngd genom att befolkningen ökade. Från slutet av 1700-talet 
uppmärksammades detta problem vilket gav näring åt ett ökat intresse för 
modernisering av jordbruket. För att lösa problemet med ineffektiva ägostrukturer 
genomfördes en skiftning av byarnas mark. Man strävade efter att samla markägandet 
till sammanhängande arealer. Från andra halvan av 1800-talet inleddes en period då 
stora arealer av våtängar dikades ut och sjöar dränerades för att öka åkerarealen. 
Vallodlingen utvecklades - man odlade helt enkelt vinterfoder på åkrar - något som på 
kort tid gjorde det tidigare ängsbruket otidsenligt. Konstgödsel började användas på 
åkrarna. Sett ur ett landskapsperspektiv kan man säga att jordbruket genomgick en 
revolution under 1800-talets sista decennier. I första hand omvandlades markerna i de 
produktiva slättbygderna, medan jordbruket i skogsbygderna fortfarande behöll inslag 
av de gamla metoderna. Föga förvånande är det i skogsbygder, som exempelvis i 
Småland eller i marginalområden som Roslagen, som vi idag finner de tydligaste 
spåren av det gamla ängsbruket. I slättbygderna är dessa spår sedan länge försvunna.  
 
I ett av våra forskningsområden på Selaön i Mälaren, har vi undersökt hur 
markanvändningen förändrats från 1620-talet fram till idag (FIGUR 1-5). Selaön är en 
mycket gammal kulturbygd och var troligen befolkad långt före järnåldern. 
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Fördelningen av åker, ängsmark och betesmark på utmark var i stort sett oförändrad 
från 1600-talet fram till mitten av 1800-talet. Man kan lägga märke till att det praktiskt 
taget inte fanns någon skogsmark. Mellan 1850-talet och 1900-talets början försvann 
all ängsmark, medan åkerarealen ökade. Fortfarande betecknas på kartorna ingen areal 
som skog. Först på 1930-talet kan vi tala som att skog i modern mening förekommer. 
Utmarksbete försvann i rask takt i och med att betet istället bedrevs på inhägnad 
gräsmark, ofta på relativt lågproduktiv före detta ängsmark. Den produktiva 
ängsmarken hade tidigare omvandlats till åker. Även om de exakta procentsatserna för 
olika slags markutnyttjande varierar mellan olika delar i Sverige, kan förändringen på 
Selaön ses som en liten modell av jordbrukets revolution under tiden 1850-1940. Efter 
1940-talet kom en andra våg av drastiska förändringar i och med att olönsamma 
jordbruk rationaliserades bort. Denna process fortgår än idag. 
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FIGUR 1-5  Förändringen av markanvändning på Selaön, Södermanland, från 1600-
talet fram till idag (från Dahlström m.fl. 2006). 
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Dagens naturbetesmarker är alltså i viss mening nya företeelser. Även om de brukats 
som äng under lång tid har de i de flesta fall inte varit helt nyttjade som betesmark 
längre tillbaks i tiden än från slutet av 1800-talet. Visserligen finns det sparsamt med 
skogsbeten kvar där bete kan ha skett kontinuerligt under längre tid, men eftersom 
skogsbete i stort övergavs från 1940-talet, är dessa områden mycket få. Av de cirka 
750 000 hektar skogsbetesmark som dokumenterades 1927 återstår idag knappt 10 %. 
Men ser man naturbetesmarkerna istället som fodermarker, har många av dem varit 
brukade som sådana under mycket lång tid. Inom våra forskningsområden i Nynäs 
naturreservat och på Selaön, har detta bruk av naturliga fodermarker anor som troligen 
sträcker sig tillbaka till järnåldern. 
 

Varifrån kom naturbetesmarkernas växter? 
 
Naturbetesmarker hyser ofta en mycket hög artrikedom. Detta gäller inte bara för 
växter utan också för svampar, insekter och fåglar. Många av dessa arter är idag 
knutna till miljöer som är kulturskapade, med öppna gräsmarker och stora solbelysta 
träd. En intressant fråga att ställa sig är varifrån dessa arter kom. I vilka miljöer fanns 
arterna innan det bofasta jordbruket utvecklades? 
 
Det är viktigt att tänka på att arter existerar under mycket långa tidsrymder. 
Uppskattningar som gjorts för växtarter tyder på att de existerar i hundratusentals, 
kanske miljontals år. Eftersom det bofasta jordbruket har funnits i blott några tusen år, 
kan vi dra slutsatsen att de flesta arter som är knutna till naturliga fodermarker bara 
kan ha utnyttjat dessa miljöer under en bråkdel av den tid arterna funnits.  
 
Med tanke på att jordbruksmiljöer hyser en mycket stor andel av alla arter som finns i 
Sverige - av Sveriges växtarter förekommer ungefär hälften av arterna i anslutning till 
jordbruksmiljöer - förefaller det märkligt om de inte hade tillgång till andra livsmiljöer 
i de landskap som fanns före jordbrukets framväxt. Vissa arter kan förstås ha spridits 
till Skandinavien efter jordbrukets utveckling, exempelvis från de öppna stäpp-
områdena i nuvarande Ukraina och södra Ryssland, men knappast alla. Fanns det 
möjligen miljöer som liknade de kulturskapade naturbetesmarkerna innan jordbruket 
utvecklades? 
 
Den vanligaste uppfattningen är att norra Europa och Skandinavien innan jordbrukets 
framväxt täcktes av täta skogar av i huvudsak lövträd. Analyser av pollenförekomster 
stöder denna uppfattning. De flesta pollenprover som samlats in och undersökts visar 
på en stark dominans av träd och det är svårt att föreställa sig att arter som idag inte 
kan leva i ren skogsmark skulle ha klarat detta bättre för några tusen år sedan. Man 
kan tänka sig att små områden kan ha varit utsatta för störningar av ett sådant slag att 
öppen vegetation bibehölls, exempelvis längs stränder. Men troligen var sådana 
områden inte så vanliga att de kunde hysa alla de arter som idag förekommer i 
kulturpåverkade miljöer.  
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En annan tänkbar möjlighet är att de skogar som fanns före jordbrukets framväxt var 
påverkade av naturligt bete av uroxar, visenter, hjortar och vildhästar. Men det finns 
flera svårigheter med denna förklaring. En av dessa svårigheter är att det är oklart i 
vilken omfattning dessa djur verkligen kunde påverka vegetationen under den relativt 
korta perioden mellan ”istiden” (den senaste nedisningen) och jordbrukets framväxt. 
Fanns det tillräckliga bestånd av vilda betande djur för att skapa en mosaik av gräsytor 
och skog? Den naturliga betespåverkan kan ha varit större före den sista nedisningen 
(flera perioder av nedisningar har inträffat under de senaste 1,5 miljonerna år). I så fall 
kan många arter som lever i öppna eller halvöppna miljöer ha funnit en hemvist i norra 
Europa. Under perioder av nedisning blev de tillbakaträngda söderut, till refugier med 
varmare lokalklimat, för att återigen kolonisera norrut när klimatet blev varmare.  
 
Om vegetationen överlag var mer öppen än vad man tidigare trott, hur kan man då 
förklara resultaten från pollenanalyserna? Dessa tycks ju visa att norra Europa täcktes 
av sluten skog. En möjlig förklaring är att de dominerande träden som ek, bok, alm, 
björk och hassel (som förvisso mer är en buske) helt enkelt producerar så mycket 
pollen i jämförelse med de växter som levde i de öppna gläntorna, att de sistnämnda 
inte går att upptäcka. En intressant parallell, om än av väsentligt äldre datum, har 
beskrivits från Oligocen (ca 30 miljoner år sedan) i Nordamerika. Fossila bladfynd av 
växter visar på en total dominans av lövträd trots att fossila fynd av djur visar att det 
fanns en artrik fauna av gräsätande betare. Möjligen är det så att skogs- och 
gräsmarksmosaiker är svåra att upptäcka med hjälp av växtfossil (blad eller pollen).  
 
Det finns inget entydigt svar på frågan om varifrån naturbetesmarkernas växtarter 
kom, men helt klart är att teorin om att täta slutna skogar dominerade norra Europa 
före jordbrukets framväxt är svår att passa ihop med dagens höga artrikedom i öppna 
solbelysta miljöer.  
 
Vi kan dra några slutsatser av denna korta översikt av naturbetesmarkernas historia. 
Även om naturbetesmarkerna är kulturskapade tyder deras höga artrikedom på att de 
efterliknar miljöer som fanns i landskapet innan jordbruket utvecklades. Vi kan också 
med säkerhet säga att dagens naturbetesmarker haft en skiftande historia, som 
innefattar olika former av brukande: i de flesta fall ängsbruk, men ofta också 
uppodling som åker. De naturliga fodermarkernas höga ålder och långa kontinuitet vad 
gäller brukande ger dem en status som kulturhistoriska minnemärken, väl i klass med 
oftast mera omhuldade fornlämningar som gravrösen och runstenar. Att naturbetes-
markernas skönhet uppskattas så mycket av så många människor hänger nog till stor 
del samman med att fodermarkerna, ängar och betesmarker varit en förutsättning för 
människornas livsuppehälle i Skandinavien alltsedan järnåldern. 
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2. Artrikedomens biologi 
 
Biologisk mångfald, eller biodiversitet, har blivit ett av den moderna naturvårdens 
mest använda modeord. Ju oftare ett modeord används desto mera oklar tycks dess 
innebörd bli och desto luddigare blir de värderingar som förknippas med ordet. Det är 
inte ovanligt att man möts med trötta leenden när man nämner biologisk mångfald, 
både bland biologer och folk i allmänhet.  
 
Den biologiska mångfalden fick en stor uppmärksamhet efter en konferens som hölls i 
Rio de Janeiro 1992, då många nationer kom överens om målsättningen att 
mångfalden av livet på jorden ska bevaras för framtiden. I flera länder, däribland 
Sverige, togs denna målsättning på allvar. Nationella utredningar och program 
startades med syftet att kartlägga förekomsten av biologisk mångfald, hotbilder och 
möjliga åtgärder för att motverka hoten. Därmed fick den sedan 1960-talet växande 
insikten att arter och miljöer hotas av mänskliga aktiviteter en mera allmän politisk 
acceptans. Ofta används en så bred definition på biologisk mångfald att den knappast 
är praktiskt användbar. Definitionen innefattar allt från genetisk variation, rikedomen 
på arter och artgrupper, mångfalden av ekologiska interaktioner och processer till 
ekosystemens mångfald och funktioner. I praktiken har dock biologisk mångfald i de 
flesta fall blivit liktydigt med artrikedom. Förutom att vara mera hanterligt än det 
luddiga begreppet biologisk mångfald, kan man hävda att det finns ett samband mellan 
artrikedomen och andra biologiska aspekter som ingår i definitionen av biologisk 
mångfald, alltifrån genetisk variation till ekosystemprocesser. ”Att bevara den 
biologiska mångfalden” betyder därför i allmänhet att bevara arterna. 
 
För biologer är det sedan länge känt att många arter utrotats som en följd av mänskliga 
aktiviteter och att många av jordens arter är utrotningshotade. Omfattningen av detta 
moderna utdöende är omdiskuterat och vi ska inte närmare gå in på denna diskussion 
här. Det är däremot utom allt tvivel att många av de mellan 5 och 15 miljoner arter 
som finns på jorden (enligt de bästa uppskattningarna av det totala antalet arter, kända 
och ännu oupptäckta – se Faktaruta 2-1) riskerar att dö ut inom den närmaste tiden, 
några decennier eller kanske sekel. Eftersom det i och för sig är helt naturligt att arter 
förr eller senare dör ut, jämför man hastigheten av det naturliga utdöendet med det 
som nu orsakas av människan. Jämförelser som gjorts tyder på att utdöendehastigheten 
på senare tid ökat mer än hundrafalt och kanske, enligt de mest pessimistiska 
beräkningarna, hundratusenfalt i förhållande till de naturliga utdöendena.  
 
De flesta utrotningshotade arterna finns i tropiska skogar, där det dels finns flest arter, 
men där det också sker drastiska miljöförändringar. Andra artrika miljöer som är starkt 
utsatta är korallrev, produktiva kustområden (till exempel mangrovevegetation) och så 
kallad medelhavsvegetation (som inte bara finns vid Medelhavet utan även i Sydafrika, 
Chile, Kalifornien och Australien). Men även i våra egna trakter finns artrika miljöer 
som i en global jämförelse måste anses starkt hotade. Det historiska kulturlandskapet i 
norra Europa, som naturbetesmarkerna är en del av, har en mycket hög artrikedom. 
Landskapsförändringarna i norra Europa har gått snabbt under det senaste seklet och 
en mycket stor andel av arterna minskar drastiskt. 
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FAKTARUTA 2-1 Det totala antalet arter på jorden är okänt. Ungefär 1,8 
miljoner arter är beskrivna och namngivna, men det finns ett högt ”mörkertal”. 
Olika uppskattningar av det verkliga artantalet har gett resultat som sträcker 
sig från 5 till över 100 miljoner arter. Den vanligaste uppfattningen är att det 
finns mellan 5 och 15 miljoner arter. Uppskattningar av andelen arter som är 
utrotningshotade har också gett mycket olika resultat. Om man använder sig av 
kända växt- och djurgrupper (blomväxter, däggdjur, fåglar) som riktlinje leder 
det till slutsatsen att mellan 10 % och 20 % av jordens arter skulle vara mer 
eller mindre allvarligt utrotningshotade. Slutsatsen är att mer än 500 000 arter 
(10 % av 5 miljoner) riskerar att försvinna från jorden inom en snar framtid. 
Flertalet av dessa arter är inte ens beskrivna av vetenskapen, och tillhör artrika 
grupper som insekter, nematoder och svampar. 
 
 
 
För att förstå varför artrikedomen håller på att minska, och för att veta vad vi skulle 
kunna göra för att motverka detta, bör vi kunna besvara ett antal grundläggande frågor: 
Varför är vissa miljöer artrika och andra artfattiga? Vad avgör förekomsten och 
utbredningen av arterna i ett landskap? Hur snabbt minskar arterna i förekomst? I detta 
kapitel behandlas den första av dessa frågor. De två andra behandlas i de följande 
kapitlen. 
 

Artrikedom i tid och rum 
 
Som så många andra biologiska termer är även begreppet art omdiskuterat. För att vi 
ska kunna tala om artrikedom måste vi ha en klar uppfattning om vad en art egentligen 
är. Utan att gå in i detalj på de många problem som finns med artbegreppet kan vi 
konstatera att en art vanligen utmärker sig av att ha unika utseendemässiga 
(morfologiska) eller funktionella (fysiologiska, ekologiska) egenskaper. Arter ges ett 
vetenskapligt latinskt namn bestående av ett släktnamn och ett artnamn, till exempel 
Primula veris (gullviva). Vanligen finns olika mekanismer för att förhindra att 
befruktning sker mellan individer av olika arter. Hos växter är det emellertid ganska 
vanligt med hybrider, alltså växtindivider som härrör från föräldrar av olika arter. Hos 
ganska många växter finns olika former av könlösa förökningssystem, där frön bildas 
utan någon föregående befruktning. Detta förekommer exempelvis hos olika 
maskrosor (släktet Taraxacum), fibblor (bland annat släktet Hieracium) och daggkåpor 
(släktet Alchemilla). I vissa floror beskrivs de olika formerna av dessa så kallade 
kritiska släkten som arter, i andra floror slås de ihop till ”kollektiva” arter. När vi talar 
om artrikedom i naturbetesmarker räknar vi vanligen med de olika formerna i de 
kritiska släktena som arter under förutsättning att de är utseendemässigt klart 
urskiljbara.  
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Ur ett evolutionsbiologiskt perspektiv har arterna en gång uppstått genom någon typ av 
artbildning. Vanligen uppkommer nya arter genom att en ursprunglig arts geografiska 
utbredningsområde delats upp. I de olika delarna av det ursprungliga utbrednings-
området utvecklas skilda anpassningar i förhållande till olika miljöer. Med tiden 
uppkommer skillnader som leder fram till att det bildas nya arter. Men arter kan även 
bildas genom hybridisering. Individer från två olika arter bildar en hybrid som med 
tiden utvecklas till en egen art. Ett exempel på artbildning genom hybridisering är 
revig blodrot (Potentilla anglica), en art som finns i sydsvenska betesmarker. Revig 
blodrot har uppkommit efter hybridisering mellan vanlig blodrot (Potentilla erecta) 
och revfingerört (Potentilla reptans).  
 
Arter existerar under lång tid. Uppskattningar av olika växtarters ”livslängd” (som art 
betraktat, alltså inte växtindividernas livslängd) visar att arter kan existera mellan 
hundratusen år och upp till flera miljoner år. Som beskrevs i förra kapitlet började 
jordbruksmiljöer liknande dem vi känner idag: åkrar, ängar och betesmarker, utvecklas 
i Skandinavien för några tusen år sedan. De flesta av naturbetesmarkernas växtarter 
har alltså bara under en bråkdel av sin existens levt i miljöer brukade av människan. 
Trots detta har några av de karaktäristiska ängs- och betesväxterna utvecklat 
anpassningar till människans hävd. Exempelvis har vissa arter av gentiana (släktet 
Gentianella), skallra (släktet Rhinanthus) och ögontröst (släktet Euphrasia) anpassats 
vad gäller blomningstid till tidpunkten för slåttern. Tidigblommande former av dessa 
arter har sannolikt utvecklats genom att slåtter, som oftast sker från slutet av juni till 
början av juli, gynnat de individer som hunnit blomma och sätta frukt tidigt under 
sommaren. Efterhand har populationerna kommit att domineras av dessa 
tidigblommande former. Men denna typ av anpassningar tillhör undantagen; de flesta 
växtarterna har inga kända anpassningar av detta slag. Naturbetesmarkernas växtarter 
har alltså i allmänhet utvecklats långt innan människan påbörjade sin omvandling av 
landskapet. 
 
Vegetationen i Skandinavien är relativt ung i förhållande till andra delar av världen. 
När landisen började dra sig tillbaka från södra Skandinavien för ca 12 000 år sedan 
inleddes en invandring av arter som fortfarande pågår. Förändringarna i klimatet gör 
att listan med arter som förekommer i Sverige fortlöpande ändras. Totalt sett finns 
dock få växtarter i Sverige, bara omkring 1 700 av jordens cirka 300 000 arter av 
blomväxter. I en undersökning av 30 naturbetesmarker i Södermanland, Småland och 
Västergötland fann vi sammanlagt 385 arter. Besöker man en enskild beteshage brukar 
man hitta 100-150 växtarter. Lägger man ut en provruta på en kvadratmeter har man 
tur om man hittar 40 arter.  
 
Förhållandet att artantalet förändras med storleken på den yta man studerar, gör det 
viktigt att vara tydlig med att ange den rumsliga skalan när man beräknar artrikedom. 
Det är också så att olika processer styr artrikedomen i olika rumsliga skalor. Ger man 
en förklaring till varför artrikedomen ser ut som den gör, måste man samtidigt ange 
vilken rumslig skala man studerat. Den totala artrikedomen av växter i Sverige beror 
ytterst på klimatet. Fördelningen av arter över jordytan har ett starkt samband med 
klimatfaktorer som temperatur och nederbörd. Inom de ramar som sätts av klimatet 
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beror artrikedomen framför allt på invandring efter den senaste nedisningen och på 
förekomsten av olika livsmiljöer för växter i landet. Den lokala artrikedomen i en 
särskild beteshage avspeglar i huvudsak lokala förutsättningar: betestryck, 
näringsförhållanden och hur länge hagen varit betad. Men den lokala artrikedomen 
beror även på hur många arter som överhuvudtaget finns tillgängliga i regionen (i det 
omkringliggande landskapet) och, sett ur ett större rumsligt perspektiv, hur många 
arter som hunnit ta sig fram till Skandinavien efter senaste nedisningen. Man brukar 
använda begreppet ”artpool” för att benämna den totala mängden arter som är 
tillgängliga för en viss miljötyp.  
 
Det är således viktigt att tänka på att olika processer påverkar artrikedomen i olika 
rumsliga skalor (FIGUR 2-1). Man brukar tala om globala, regionala och lokala 
mönster och processer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
FIGUR 2-1  Olika processer som styr artrikedomen på en enskild plats, exempelvis i 
en beteshage. I texten förklaras vad som menas med globala, regionala och lokala 
processer.  
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Globala mönster gäller artrikedomen i en mycket stor rumslig skala, omfattande 
arternas hela utbredningsområde. De viktigaste processerna för att förklara globala 
mönster är uppkomsten av arter genom artbildning, utdöende av arter samt spridning 
(migration). Samtliga dessa processer påverkas av klimatet, liksom av storskaliga 
geologiska förhållanden som kontinenternas utbredning och förekomst av 
spridningsbarriärer som exempelvis bergskedjor.  
 
Regionala mönster gäller artrikedomen i det vi i dagligt tal kallar landskap, det vill 
säga områden på några kvadratkilometer, som innehåller flera olika livsmiljöer, 
naturbetesmarker, åkrar, skogar, sjöar, vägar och urbana miljöer. Dessa mönster 
avspeglar i första hand markförhållanden och markanvändning inom regionen, men 
också hur stora arealer som täcks av de olika miljöerna och hur pass isolerade 
miljöerna är i förhållande till varandra. Den viktigaste regionala processen är spridning 
mellan olika miljöer, och spridningen påverkas mycket av hur landskapet ser ut.  
 
Lokala mönster gäller artrikedomen på små ytor inom enskilda livsmiljöer, exempelvis 
den genomsnittliga arttätheten på en kvadratmeter naturbetesmark. Konkurrens-
förhållanden mellan arter och bete (herbivori) är exempel på processer som styr lokala 
mönster av artrikedom. Varje ”nivå” - lokal, regional och global - påverkas dessutom 
av de omkringliggande skalnivåerna. Den lokala artrikedomen styrs således av såväl 
lokala som regionala och globala processer.  
 
 
Arternas interaktioner och samexistens  
 
En av de klassiska frågeställningarna inom ekologin är hur olika arter ”samexisterar”. 
Med samexistens menas att olika arter lever tillsammans i samma miljö på samma 
plats utan att konkurrera ut varandra. Man kan kanske undra varför samexistens anses 
som en frågeställning värd att forska om. För att förstå detta måste vi först förklara på 
vilka olika sätt arter kan förhålla sig till varandra.  
 
 
Tre typer av interaktioner 
 
De flesta växter utnyttjar samma resurser: solljus, vatten och olika näringsämnen, 
exempelvis kväve och fosfor. En resurs har den egenskapen att den försvinner eller 
görs otillgänglig för andra när den utnyttjas. Om en växtart utnyttjar det kväve som 
finns tillgängligt, kan ingen annan växt samtidigt utnyttja samma kväve. Arterna 
konkurrerar således om resurser. Konkurrens är en av de tre grundläggande sätt som 
arter kan förhålla sig till varandra. Predation (eller herbivori) och mutualism är de 
bägge andra (TABELL 2-1). Medan konkurrens mellan arter innebär att bägge arterna 
missgynnas av interaktionen, innebär predation (herbivori) att den ena gynnas medan 
den andra missgynnas. Predation innebär att bytet dödas och konsumeras. Herbivori 
innebär att ”bytet” är en växt som äts, men inte nödvändigtvis dör. Bete är ett exempel 
på herbivori. Mutualism innebär att bägge arterna gynnas av interaktionen. Det bästa 
exemplet på mutualism i naturbetesmarkerna är insektspollination; både den 
pollinerande insekten (som samlar föda) och växten (som blir befruktad) gynnas. 
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TABELL 2-1  De tre viktigaste typerna av ekologiska interaktioner mellan arter. 
                                                                        
 
Konkurrens  Arterna utnyttjar samma begränsade resurser.  
   Bägge arterna missgynnas. 
 
Predation  En art utnyttjar en annan art som födoresurs. 
   Den ena arten gynnas, den andra missgynnas. 
 
Mutualism  Arterna samverkar på ett sätt som gynnar bägge 
   arterna.  
                                                                                                                                                                                                 
 
 
Vilka av dessa tre typer av interaktioner är viktiga för naturbetesmarkernas växter? Att 
herbivori förekommer är förstås uppenbart i en miljö som upprätthålls genom bete. 
Men det är inte bara betande kreatur som åstadkommer beteseffekter. Många växtarter 
i betesmarkerna påverkas också av andra betande djur, främst insekter och sniglar. Hos 
många växter äter olika insekter upp en stor del av fröna. Ett exempel är gullviva, vars 
frön utgör föda för en art av fjädermott (Amblyptilia punctidactyla). Ofta konsumeras 
upp emot 20 % av fröna, något som visat sig ha en tydlig inverkan på gullvivans 
populationer. Fröätande (eller fröpredation) sker faktiskt hos de flesta växtarterna i 
naturbetesmarker. I vissa fall, som exempelvis hos spåtistel (Carlina vulgaris), kan 
över 90 % av fröna bli föda åt olika insekter. En annan typ av herbivori gäller insekter 
som livnär sig på växternas blad. I en engelsk undersökning av insektsherbivorer på 
solvända (Helianthemum nummularium) upptäcktes 23 olika arter av herbivorer, varav 
10 arter förmodligen var specialiserade på att äta just solvända. De vanligaste 
herbivorerna på solvända är skalbaggar och fjärilslarver.  
 
Att mutualism förekommer i naturbetesmarkerna är också uppenbart. En stor del av 
naturbetesmarkernas växtarter (över 60 %) är mer eller mindre beroende av 
pollinatörer för sin förökning. Förutom att pollinatörerna utnyttjar pollen eller nektar 
som föda har många av de pollinerande insekterna även naturbetesmarksväxter som 
värdväxt för larverna (som alltså fungerar som herbivorer). Samma art kan alltså vara 
både herbivor och mutualist. Ett exempel är arter av pärlemorfjärilar som använder 
violer, bland annat ängsviol (Viola canina) och skogsviol (V. riviniana) som värdväxt 
för larverna. Som vuxna är pärlemorfjärilar vanliga pollinatörer, exempelvis av 
ängsvädd (Succisa pratensis). 
 
En annan form av mutualism sker mellan växter och svampar. Av naturbetesmarkernas 
växtarter har över 75 % mutualistiska förhållanden med svampar i form av 
mykorrhiza. Den vanligaste formen är så kallad arbuskulär mykorrhiza, där olika arter 
av algsvampar, zygomyceter, växer in i växternas rötter. Förhållandet är vanligen 
gynnsamt för bägge parter: svampen erhåller kolhydrater från växten och växten 
erhåller fosfater eller andra näringsämnen som tagits upp ur marken av svampen. 
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Dessutom bidrar svampen i vissa fall med skydd mot sjukdomar. Förhållandet kan 
dock skifta över till ett rent parasitförhållande, där svampen inte bidrar till växtens 
näringsförsörjning, utan endast utnyttjar växtens kolhydrater. Detta sker om mängden 
tillgängliga näringsämnen i marken ökar. Man kan därför förvänta sig att mutualistiska 
interaktioner mellan växter och svampar är mest förekommande i näringsfattiga 
marker, som ogödslade naturbeten med lång hävdkontinuitet. Detta bekräftades av vår 
undersökning av hur växter infekterats (man använder faktiskt detta begrepp) av 
mykorrhizasvampar i några betesmarker i Nynäs naturreservat. Rötter av tre arter: 
smörblomma (Ranunculus acris), röllika (Achillea millefolium) och hundkäx 
(Anthriscus sylvestris) insamlades dels från naturbetesmarker med lång historia av 
hävd, och dels från mera näringsrika kulturbetesmarker på före detta åkrar. 
Infektionsgraden var genomgående högre i naturbetesmarkerna. Hos smörblomma i 
naturbetesmark var 50 % av rötterna infekterade, jämfört med kulturbetesmark där 30 
% av rötterna var infekterade. Hos röllika i naturbetesmark var 40 % av rötterna 
infekterade, jämfört med kulturbetesmark där 25 % av rötterna var infekterade. Hos 
hundkäx var motsvarande siffror 35 % (naturbetesmark) och 15 % (kulturbetesmark). 
En tänkbar förklaring till dessa skillnader är att växterna kan påverka infektionsgraden 
på så sätt att de är mera motståndskraftiga mot infektioner av mykorrhizasvampar i 
näringsrika marker, alltså under förhållanden där växten inte har något att tjäna på 
förhållandet med svampen. 
 
Herbivori och mutualism är alltså viktiga interaktioner i naturbetesmarker. Märkligt 
nog är detta inte lika självklart när det gäller konkurrens. I alla fall är situationen mer 
komplicerad. Bland ekologer är det en vanlig uppfattning att konkurrens är den 
dominerande interaktionen mellan arterna i de flesta miljöer. Detta är rimligt eftersom 
alla arter är beroende av resurser, och resurserna vanligen är begränsade. Alltså måste 
arterna konkurrera. Som en följd av denna slutsats uppstår ett problem. Om arterna 
konkurrerar, hur kan det då finnas artrika miljöer? Man borde ju förvänta sig att de 
arter som är mest effektiva i konkurrensen med tiden tar över och driver de 
konkurrenssvaga arterna till ett lokalt utdöende. Att lösa detta problem har under flera 
decennier utgjort ett av ekologins mest aktiva forskningsområden, och en mängd 
teoretiska modeller har föreslagits för att förklara samexistens mellan arter i artrika 
miljöer. 
 
 
Olika ekologiska nischer eller låg konkurrens? 
 
Den vanligaste typen av förklaringar till samexistens är att de olika arterna skiljer sig 
åt vad gäller hur de utnyttjar resurserna – de har olika ekologisk nisch. Nischbegreppet 
är ganska svårt att exakt definiera, men kan enklast sägas vara en sammanfattning av 
en enskild arts totala resursutnyttjande. Om arter har olika ekologisk nisch kan de 
samexistera eftersom de inte helt konkurrerar om samma resurser (FIGUR 2-2). För 
många djur är denna förklaring ganska okomplicerad, eftersom olika djurarter vanligen 
skiljer sig åt i fråga om födoval. För växter däremot är denna förklaring inte lika 
övertygande. Växterna är ju vanligen ganska likartade i sitt resursutnyttjande, i 
synnerhet växter som finns i samma miljö. Det har därför ansetts långsökt att olikheter 
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i arternas nischer förklarar varför vissa miljöer kan hysa många växtarter på små ytor. 
Som beskrevs tidigare kan man i Nynäsreservatet hitta över 50 växtarter som 
samexisterar på en kvadratmeter naturbetesmark.  
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FIGUR 2-2  För att arter ska kunna samexistera i miljöer där konkurrensen är stark 
mellan arterna, behöver dessa skilja sig i fråga om ekologisk nisch. Artens ekologiska 
nisch beskriver alla de resurser som arten utnyttjar. Den övre figuren visar hur två arter 
kan förhålla sig till en resurs. Den nedre figuren visar en tänkt nischrymd, som 
beskriver alla resurserna samtidigt. Nischrymden är egentligen ”mångdimensionell”, 
men visas här som en tvådimensionell figur. Art A och art B kan samexistera eftersom 
de skiljer sig i fråga om sina ekologiska nischer. 
 
 
 
En möjlig förklaring kan vara att konkurrensen helt enkelt inte är särskilt betydelsefull 
i dessa artrika miljöer. Om konkurrens inte alls förekommer betyder det att arter med 
exakt samma ekologiska nisch skulle kunna samexistera. Om betet håller tillbaka de 
mest konkurrensstarka arterna, kan arter med svagare förmåga att utnyttja resurserna 
ändå finnas kvar. Att denna förklaring är rimlig visar det enkla och välkända faktum 
att om betet upphör, eller marken gödslas och en igenväxning sker, så minskar 
artantalet (FIGUR 2-3). Men trots att denna uppfattning är vitt spridd och ingår i 
allmänkunskapen om vad som sker när beteshävden upphör, så har nästan inga studier 
gjorts av hur konkurrensförhållandena mellan växter i naturbetesmarker påverkar 
artrikedomen. 
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FIGUR 2-3  Minskningen av artantalet växter efter att betet upphör och naturbetes-
marken växter igen. Figuren visar en igenväxningsgradient i Nynäs naturreservat. 
 
 
 
Om vi antar att ökad konkurrens, främst konkurrens om ljus, är förklaringen till att 
artantalet minskar vid igenväxning, innebär det då att konkurrens mellan växtarter inte 
förekommer i en välbetad och ogödslad naturbetesmark? Nej, förmodligen inte. Även 
om konkurrensförhållandena inte är tillräckligt starka för att vissa arter (de svagaste) 
helt ska försvinna, så betyder konkurrens en hel del för arternas abundans, det vill 
säga deras mängdförhållanden (FIGUR 2-4).  
 
En kritisk fas i livet för många växter är rekryteringen: frögroning och 
groddplantsöverlevnad. Rekryteringen hos flertalet av naturbetesmarkernas växtarter 
gynnas av små störningar, orsakade exempelvis av bete eller av tramp från de betande 
djuren. Men graden av störningsberoende varierar mellan arterna. Den viktigaste 
egenskapen som styr störningsberoendet är fröstorleken. Större frön har lägre 
störningsberoende och är normalt sett mera konkurrenskraftiga än mindre frön. Å 
andra sidan har växter med mindre frön vanligen en högre fröproduktion. Ju högre 
fröproduktion desto större är chansen att ett frö hamnar där det är lämpligt att gro.  
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FIGUR 2-4  Arter som lever i samma växtsamhälle har olika abundans, det vill säga 
de är olika vanliga. Figuren visar en abundansfördelning, där arterna är rangordnade 
från de vanligaste till de ovanligaste. Några exempel ges på arter som studerats i 
Nynäs naturreservat, Södermanland. Procentsiffrorna anger förekomsten i provytor på 
1 m2.  
 
 
 
Ett experiment med tre arter från samma växtfamilj: kattfot (Antennaria dioica), 
gråfibbla (Pilosella officinarum) och slåtterfibbla (Hypochoeris maculata), visade en 
tydlig konkurrenshierarki under rekryteringen (FIGUR 2-5). Arten med de största 
fröna (egentligen har arterna enfröiga frukter, en sorts nötter), slåtterfibbla, vinner i 
direkt konkurrens med de bägge andra arterna, och gråfibbla vinner över kattfot. 
Kattfot har dock störst fröproduktion, räknat per fröproducerande planta, och bör vara 
bäst på att ”hitta” platser att gro. Emellertid visade närmare beräkningar att denna 
fördel vad gäller fröproduktion inte uppväger kattfots svaghet i konkurrensförmåga. 
Därtill måste man ta med i beräkningen att kattfot är enkönad, de enskilda individerna 
är antingen hanar eller honor. Under förutsättning att ”tävlingen” mellan arterna gav 
en rättvisande bild av de tre arternas förmåga till rekrytering, alltså även i situationer 
när de inte möter varandra utan konkurrerar med andra arter, bör vi förvänta oss att 
arternas abundans avspeglar rekryteringen. Utifrån resultaten av experimentet och 
arternas fröproduktion, gjordes därför en förutsägelse: inom undersökningsområdet är 
gråfibbla vanligare än kattfot som i sin tur är vanligare än slåtterfibbla. Gråfibblan 
skulle helt enkelt ha den bästa kompromissen mellan fröstorlek och fröproduktion. De 
relativa förekomsterna (räknat som frekvensen förekomst i provrutor) av de tre arterna 
i undersökningsområdet var 47 % (gråfibbla), 6 % (kattfot) och 1,2 % (slåtterfibbla). 

Fö
re

ko
m

st
 (a

bu
nd

an
s)

Arternas rangordning

Exempel på dominerande arter

Exempel på vanliga arter
Hönsarv, Cerastium fontanum (36%)
Jungfrulin, Polygala vulgaris (30%)

Rödven, Agrostis capillaris (84%)
öllika, Achillea millefolium (81%)R

Exempel på ovanliga arter
Backförgätmigej, Myosotis ramosissima (5%)

Fältgentiana, Gentianella campestris (<1%)

Fö
re

ko
m

st
 (a

bu
nd

an
s)

Arternas rangordning

Exempel på vanliga arter
Hönsarv, Cerastium fontanum (36%)
Jungfrulin, Polygala vulgaris (30%)

Exempel på dominerande arter Exempel på ovanliga arter
Rödven, Agrostis capillaris (84%)
öllika, Achillea millefolium (81%)

Backförgätmigej, Myosotis ramosissima (5%)
Fältgentiana, Gentianella campestris (<1%)R

 29



 

Även om frekvensen av gråfibbla och kattfot kan vara något missvisande eftersom 
bägge dessa arter även sprider sig vegetativt med revor, tyder ändå resultaten på att 
förutsägelsen stämmer. 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGUR 2-5  Arter konkurrerar med varann om platser för groning och etablering. 
Figuren visar etablering av tre arter som i ett experiment ”tävlat” med varandra: 
slåtterfibbla (”stora” frön: 1,11 mg), gråfibbla (”intermediära” frön: 0,11 mg) och 
kattfot (”små” frön: 0,05 mg). Alla arterna missgynnas av konkurrensen med de andra 
(den högra stapeln är lägre för alla arterna), men slåtterfibbla klarar sig bättre än 
gråfibbla som i sin tur klarar sig bättre än kattfot (från Eriksson 1997). 
 
 
 
Men eftersom experimentet endast innefattade tre arter kan resultatet vara en ren 
tillfällighet. Vi gjorde därför en jämförande studie med 81 växtarter. Att göra liknande 
experiment med så många arter var inte praktiskt möjligt. Därför förenklades studien 
till att fastställa tre förhållanden: sambandet mellan fröstorlek och fröproduktion (som 
var negativt), sambandet mellan fröstorlek och rekrytering (som var positivt) och 
sambandet mellan fröstorlek och abundans. Förutsägelsen var, som fallet med kattfot, 
gråfibbla och slåtterfibbla, att arter med intermediära fröstorlekar har bäst rekrytering 
och därmed högst abundans (FIGUR 2-6). De storfröiga arterna vinner kampen om 
etableringplatserna, men de når få platser. De småfröiga arterna når många platser, 
men förlorar om groddplantor från större frön finns närvarande. Lagom är bäst! Även i 
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detta fall visade sig förutsägelsen stämma, men studien visade också att konkurrensen 
under rekryteringen bara är en av flera faktorer som påverkar arternas abundans. 
 
Våra studier visar att rekryteringsprocesser är betydelsefulla för växtarternas abundans 
och utbredning och att vissa förutsägelser kan göras utifrån en enskild egenskap – 
fröstorlek. Vidare visar våra resultat att konkurrens under rekryteringen förekommer, 
även om konkurrensen i välbetade naturbetesmarker inte är särkilt stark senare under 
växternas liv. Det finns en stor variation i spridnings- och rekryteringsegenskaper hos 
naturbetesmarkernas växter förutom fröstorlek. Arterna sprids på olika sätt, 
exempelvis sprids många arter med vinden medan andra fastnar i pälsen hos djur, och 
arterna kan gro vid olika tidpunkter på året (höst- eller vårgroning). Skillnader mellan 
arterna i fråga om rekryteringen är alltså en starkt bidragande orsak till att så många 
växtarter kan samexistera i naturbetesmarker.  
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FIGUR 2-6  En teoretisk modell av hur skillnader i fröstorlek påverkar arternas 
etablering och därmed abundans. Modellen bygger på två förhållanden: (1) ju större 
frön en art har desto färre frön produceras (streckad linje); (2) ju större frön en art har 
desto bättre är de på etablering (heldragen linje). Den sammanlagda effekten blir en 
kurva som visas överst i figuren. Högst abundans har arter med ”intermediär” 
fröstorlek (från Eriksson & Jakobsson 1998). 
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Artpooler  
 
Som nämndes tidigare påverkas artrikedomen i en lokal rumslig skala även av 
processer som sker regionalt och globalt (FIGUR 2-1). Under senare år har dessa 
skalberoende effekter fått en stor uppmärksamhet inom ekologin. De kallas oftast för 
”artpoolseffekter”. En artpool är helt enkelt det totala antalet arter som finns 
tillgängligt för en viss miljö inom ett visst område. Storleken på området är i princip 
godtyckligt. Ofta avser man en region som har samma klimat och markförhållanden 
och inom vilken växterna kan tänkas kunna sprida sig på relativt kort tid.  
 
I FIGUR 2-7 visas två olika förhållanden mellan artrikedomen inom enskilda lokaler, 
till exempel ett antal naturbetesmarker belägna i olika regioner, och artpoolens storlek 
för respektive naturbetesmark. Det lokala artantalet ökar om artpoolens storlek ökar. 
Om sambandet ökar linjärt (FIGUR 2-7A) innebär det att variationen i lokal 
artrikedom i huvudsak beror på artpoolernas olika storlek. Om en viss andel av 
artpoolens arter alltid förmår kolonisera en lokal naturbetesmark kommer sambandet 
att bli linjärt. I FIGUR 2-7B däremot, planar kurvan ut när artpoolen ökar i storlek. 
Detta innebär att de lokala växtsamhällena ser ut att ”mättas” med arter – trots att 
antalet tillgängliga arter i artpoolen ökar blir det inte fler arter i de enskilda 
betesmarkerna.  
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FIGUR 2-7  Olika samband mellan storleken på ”artpoolen” och den lokala 
rtrikedomen i ett växtsamhälle. Den vänstra figuren (A) visar ett linjärt förhållande 
är en konstant andel av artpoolen förekommer i det lokala växtsamhället. I den högra 
guren (B) planar kurvan ut när artpoolen blir större: det lokala växtsamhället 
mättas” med arter. I texten ges en mera utförlig förklaring. 
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En vanlig tolkning av en avplanande kurva som den i FIGUR 2-7B, är att 
onkurrensförhållandena blir starkare när artrikedomen ökar. Som nämndes ovan finns 
et mycket som talar för att konkurrensen är låg i välbetade gräsmarker, i synnerhet 
m de är näringsfattiga. Vi kan alltså förvänta oss att sambandet i FIGUR 2-7A gäller 
r svenska naturbetesmarker. Få studier har gjorts för att klargöra detta, men två 

xempel (varav det ena är från Estland) ger stöd åt uppfattningen att artpoolens storlek 
ar betydelse för den lokala artrikedomen (FIGUR 2-8). Lägg märke till att artpoolen i 

k
d
o
fö
e
h
det ena exemplet har uppskattats för en mycket liten rumslig skala. Resultaten visar 
linjära förhållanden mellan artrikedom och artpool. Inga studier stöder uppfattningen 
att kurvan skulle plana ut.  
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FIGUR 2-8  Några exempel på samband mellan lokal artrikedom och artpoolen 
storlek. Den vänstra figuren (A) visar sambandet för en mycket liten rumslig skala i 
naturbetesmarker i Nynäs naturreservat (från Franzén & Eriksson 2001). Den högra 
figuren (B) visar sambandet i en större rumslig skala från alvarmarker i Estland (från 
Pärtel m.fl. 1996, Oikos 75:111-117). 
 
 
 
För att sammanfatta resonemanget så här långt: den viktigaste faktorn för 
artrikedomen i en enskild naturbetesmark är beteshävden, hur starkt betestrycket är 
och hur lång tid marken varit betad. Bete (liksom slåtter) avlägsnar växternas 
biomassa, särskilt från konkurrensstarka arter, och bidrar till att många arter kan 
samexistera utan att de behöver utnyttja olika ekologiska nischer. Att just 

äringsfattiga ängs- och betesmarker ofta hyser flest arter passar in i denna förklaring. 
u lägre näringstillgång desto svårare är det för konkurrensstarka arter att tillväxa och 

samexistera. Konkurrens förekommer dock under växternas rekrytering, men här finns 

 
 

n
J
därmed slå ut svagväxande arter. Näringsförhållandena i marken är i sin tur beroende 
av hävden: en långvarig bortförsel av växtbiomassa leder med tiden till en utarmning 
av näringsförråden, vilket ytterligare ökar förutsättningarna för att många arter ska 
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en stor variation i fröegenskaper (fröstorlek, spridning) och fröproduktion, som ger 
utrymme för många olika ”rekryteringsnischer”. 

et är även troligt att skillnader i artpoolens storlek är en bidragande orsak till varför 
issa vegetationstyper är jämförelsevis artrika, som näringsfattiga gräsmarker och 

vå ekologer, Robert MacArthur och 
dward O. Wilson, teorin om ö-biogeografi, som kom att bli mycket inflytelserik. 

om inte tidigare fanns på ön kommer dit, 
ch med utdöende menas att alla individer av en art som finns på ön dör, det vill säga 
rten finns inte längre kvar på ön. Arternas kolonisation beror främst på avståndet 

ma). Arternas utdöende beror 
ämst på öns storlek; ju större ön är desto flera individer per art får plats på ön, och ju 

o mindre är risken för utdöende. Med dessa processer som 
tgångspunkt kan man göra förutsägelsen att öarnas storlek och isolering är de två 

ukade skogar, vägar och bebyggda områden. Vi förväntar oss alltså att ju 
indre och ju mer isolerad en naturbetesmark är, desto färre arter finner vi. Vissa 

(ofta fram till 1940-talet) var betydligt större och mindre isolerade än de är idag. 

 
D
v
lövskogar. Förklaringar som bygger på att det finns olika stora artpooler kan också 
vara giltiga när man jämför olika regioner. Sydsvenska naturbetesmarker är 
exempelvis vanligen artrikare än mera nordligt belägna naturbetesmarker, helt enkelt 
därför att fler arter finns tillgängliga söderut. 
 
 
Rumsliga effekter och artrikedomens skalberoende 
 
Teorin om ö-biogeografi 
 
Om man ska förklara skillnader i artrikedom mellan olika naturbetesmarker belägna i 
samma landskap måste ytterligare några faktorer, förutom beteshävd och artpooler, tas 
med i beräkningen. På 1960-talet utvecklade t
E
Resonemanget de förde var i grunden mycket enkelt och det kan tyckas närmast 
självklart.  
 
MacArthur & Wilson intresserade sig för varför olika öar hyser olika antal arter. 
Antalet arter på en ö är beroende av två processer, arternas kolonisation och arternas 
utdöende. Med kolonisation menas att en art s
o
a
mellan ön och fastlandet (varifrån arterna tänktes kom
fr
fler individer per art dest
u
viktigaste faktorerna som avgör artantalet. 
 
Denna ö-biogeografiska teori har blivit en hörnpelare för resonemang om artantal även 
i rena landmiljöer, där isolerade områden med en speciell miljö kan betraktas som 
”öar”. Exempelvis kan vi se de kvarvarande naturbetesmarkerna som öar i ett landskap 
av åkrar, br
m
undersökningar har visat ett sådant förhållande, exempelvis i danska naturbetesmarker, 
men lite överraskande har vi i våra undersökningar fått olika resultat. Graden av 
isolering av naturbetesmarker visar i allmänhet inget samband med artrikedomen 
(FIGUR 2-9A). Däremot har vi i några, men inte i alla, studier funnit ett positivt 
samband mellan artrikedomen och storleken på naturbetesmarken (FIGUR 2-9B). 
 
Det finns flera anledningar till att teorin om ö-biogeografi inte alltid gäller för 
naturbetesmarkerna. En anledning kan vara att naturbetesmarkerna tills relativt nyligen 
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Artrikedomen skulle i så fall avspegla det historiska landskapet – som det såg ut för 
50-100 år sedan, snarare än dagens landskap. Våra studier visar att så kan vara fallet 
ch vi återkommer till detta i kapitel 4.  

band mellan naturbetesmarkernas artrikedom 
ch grad av isolering (A). Däremot finner vi ofta ett samband mellan artrikedom och 
agarnas storlek (B). Figurerna bygger på inventeringar i Södermanland, Småland och 

ör FIGUR 2-10) har vi hittat 130 olika arter. 
ftersom det i Nyckelbyhagen finns i genomsnitt 43 arter inom 4 kvadratmeter, 
nebär det att ungefär en tredjedel av arterna finns på mindre än 0,02 % av hagens 

ratmeter). Välhävdade gräsmarker har således en 
finskalig” artrikedom. På små ytor är mångfalden stor, men om man upprepar 

inventeringen av provytorna finner man att dessa är ganska lika varandra. Ofta 

o
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FIGUR 2-9  Det finns vanligen inget sam
o
h
Västergötland (från Öster 2006). Som förklaras i texten finns det dock flera undantag 
från det samband som visas i figur B. 
 
 
Naturbetesmarkernas artrikedom 
 
Naturbetesmarkerna är kända för sin höga artrikedom, och det som framför allt 
utmärker dessa miljöer är den höga artrikedomen även på mycket små ytor (FIGUR 2-
10). En enda kvadratdecimeter kan hysa över 15 olika arter och det är inte ovanligt att 
man i naturbetesmarker har över 40 arter på en kvadratmeter. För Långmaren i Nynäs 
naturreservat har vi, som nämnts, i enstaka fall funnit över 50 arter på en kvadratmeter. 
Väl hävdade ängsmarker kan ha ännu högre arttätheter. ”Världsrekordet” innehas av 
en löväng i Estland där man funnit över 70 arter på en kvadratmeter. 
 
Att så många arter kan finnas på små ytor betyder i allmänhet att man genom att öka 
den undersökta provytan ganska snart kommer upp på en platå, när artantalet inte 
längre ökar nämnvärt med provytans storlek. Ofta hittar man i storleksordningen 100-
150 olika växtarter i en normalstor sörmländsk hage. I hagen vid Nyckelby i Nynäs 
naturreservat (som ligger till grund f
E
in
hela yta (2,8 ha = 28 000 kvad
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använder man begreppen α- och β-diversitet (alfa- och beta-diversitet) för att beskriva 
hur artrikedomen ändras när man ökar den rumsliga skalan. Artrikedomen i den minsta 
skalan (till exempel provytan) benämns α-diversitet och variationen i artrikedom 
mellan olika områden (eller provytor) i den minsta skalan benämns β-diversitet. Den 
totala artrikedomen inom det undersökta området kallas γ-diversitet (gamma-
diversitet). För naturbetesmarkerna kan man säga att α-diversiteten är mycket hög, 
medan β-diversiteten är låg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGUR 2-10  Artrikedom i o 2 2 2 2
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 de m ogar, finner man det 
mvända förhållandet. Ofta är artrikedomen låg på små ytor, men om man förflyttar 
ig till en annan närbelägen yta dyker det upp nya arter och förflyttar man sig igen 
llkommer igen nya arter. Karaktäristiskt för dessa tropiska skogar är att β-diversiteten 
r oerhört hög. Den totala artrikedomen, γ-diversiteten, är likaså betydligt högre än i 
n svensk naturbetesmark. 

tt motsvarande förhållande, om än med en avsevärt lägre total artrikedom, finner man 
m man jämför välhävdade naturbetesmarker med marker som håller på att växa igen 
TABELL 2-2). Lite förenklat kan man säga att igenväxningen innebär att de 
örekommande arterna med tiden blir mindre väl blandade: arttätheterna (α-
iversiteten) minskar, medan β-diversiteten ökar. I början av ett igenväxningsförlopp 
an de flesta arterna finnas kvar, men i minskad mängd. Nya arter kan komma till, 

från den ursprungliga naturbetesmarken att 
örsvinna helt. En inte obetydlig andel av naturbetesmarkernas växter kan dock dröja 
var i flera decennier och bilda så kallade restpopulationer. Det är vanligt att man i 

N
 
 
 
I est artrika landmiljöerna, som finns i tropiska regnsk
o
s
ti
ä
e
 
E
o
(
f
d
k
vilket gör att det under en igenväxning faktiskt kan ske en ökning av artantalet. Med 
tiden kommer dock vissa av arterna 
f
k
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dagens skogar, som i många fall utvecklats från äldre tiders fodermarker, finner 

as, eftersom de stimulerar återhämtningen av 
rtsammansättningen efter restaureringen. 

spridda bestånd av arter som exempelvis slåtterfibbla (Hypochoeris maculata), kattfot 
(Antennaria dioica), brudbröd (Filipendula vulgaris), blåsuga (Ajuga pyramidalis), 
svinrot (Scorzonera humilis) och ängsvädd (Succisa pratensis). Sådana bestånd är med 
största sannolikhet restpopulationer som dröjt kvar från den tid då området hävdades 
med bete eller slåtter. Restpopulationer är av stor betydelse om en tidigare 
naturbetesmark restaurer
a
 
 
TABELL 2-2  Tre olika mått på artrikedom (α-, β- och γ-diversitet; se texten för en 
förklaring) i välhävdade naturbetesmarker, igenväxande naturbetesmarker och 
blandskog som för över 60 år sedan var naturbetesmark. Uppgifterna kommer från 
Nynäs naturreservat i Södermanland (från Cousins & Eriksson 2002). 
                  
     α  β   γ           
    
Välhävdade     47,4  0,33  111 
naturbetesmarker 
 
Igenväxande    25,4  0,49  124 
naturbetesmarker  
 
Blandskog på f.d.   12,8  0,48  62 
naturbetesmark 
                   

: artantal per 5 × 5 m2 α
β: 1/medelantalet provytor med förekomst av en art 
γ: α × β ×antal provytor 
                     
   
 
Den mycket höga arttätheten i välhävdade naturb ma  kan ar b andetes rker v a en idrag e 

inner något samband mellan storleken på beteshagar och 
tivt små ytor, 

-kurvan planar ut vid relativt små ytor, kanske redan under en 
orlek på något hektar, innebär det att en ytterligare ökning av hagens storlek inte 

 betesmarker 
ger möjlighet 

ner av arterna. Och större populationer är långsiktigt mera 
estående.  

talet verkligen ökar med naturbetesmarkens areal (som i FIGUR 2-

ler olika miljöer. Ju större betesmarken är, desto större är 

orsak till att vi inte alltid f
deras totala artinnehåll. Om de flesta arterna förekommer redan på rela
alltså om art-per-yta
st
ökar artantalet. Man bör dock vara försiktig med slutsatser av typen ”små

lla arter”, eftersom stora betesmarker automatiskt räcker för att spara a
för större populatio
b
 
I de fall när artan
9A) visar närmare analys att de större betesmarkerna är mer heterogena (innehåller 
med variation) vad gäl
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chansen att den innehåller såväl blöta som riktigt torra partier. Att artantalet ökar med 
troligen en följd av denna ökade miljövariation, snarare än 

2 
ån Nyckelbyhagen (jämför FIGUR 2-10) samt ett område utanför Nyckelbyhagen 

 för ca 100 år sedan var naturbetesmark (från Eriksson & Eriksson 1997). 

et finns färre arter i fröbanken än i vegetationen (jämför med FIGUR 2-10). Vissa av 
rterna i fröbanken finns förstås även i vegetationen, men ofta hittar man även flera 
rter som endast finns i fröbanken. Sammantaget innebär detta att många arter i 
egetationen inte alls finns i fröbanken. I allmänhet har naturbetesmarkernas växter 
te någon långlivad fröbank, något som är viktigt att känna till i samband med 
staureringar. Man kan därför inte räkna med att karaktäristiska betesmarksväxter ska 

yka upp genom att vilande frön gror. Undantagen är relativt få: blåklockor (släktet 

betesmarkens storlek är 
storleken i sig. 
 
 
Artrikedomen i fröbanken 
 
Hittills har vi berört artantalet av växter i vegetationen. Men växter har även en 
förmåga att finnas under kortare eller längre tid som vilande frön i en så kallad 
fröbank. FIGUR 2-11 visar artrikedomen i fröbanken för Nyckelbyhagen i Nynäs 
naturreservat och för ett område nära hagen som slutade betas för knappt hundra år 
sedan.  
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FIGUR 2-11  Artrikedom i fröbanken i olika rumsliga skalor: 1 dm2, 0,25 m2 och 4 m
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Campanula) och johannesört (släktet Hypericum) är exempel på arter som oftast har en 
mfattande fröbank, men för flertalet av arterna finns endast få vilande frön. I nästa 
apitel återkommer vi till växternas förmåga att bilda fröbanker. 

 en hög 
rtrikedom bland växterna också innebär en hög artrikedom hos andra grupper av 
rganismer. Skötsel av naturbeten har ju ofta inriktats på blomväxterna, medan 
xempelvis insekter och svampar inte fått samma uppmärksamhet. Det finns en risk 

 mellan artrikedomen 
ör olika organismer. Faktorer som ängarnas och hagarnas storlek och isolering, 
ngden av obruten slåtter eller beteshävd och lokal miljövariation, till exempel inslag 

r av arter på likartat 
tt. Studier som gjorts har dock visat olika resultat. Vissa positiva samband har 

h fåglarna, även om 
an inte finner ett direkt samband mellan artrikedomen för växter, insekter och fåglar 

sambandet mellan växternas artrikedom och förekomst av mykorrhizasvampar: även 
detta samband är positivt. Med största sannolikhet gäller detsamma för de så kallade 

o
k
 
 
Växternas mångfald och artrikedomen hos andra organismer 
 
En fråga som blivit allt mera aktuell under senare år är i vilken utsträckning
a
o
e
för konflikter mellan naturvårdsintressen för olika grupper av organismer. Inte minst 
under början av 1990-talet genomfördes skötselprogram i naturbetesmarker som 
syftade till att gynna blomväxter helt utan tanke på andra biologiska värden. De mest 
uppmärksammade frågorna handlar om i vilken utsträckning man ska spara träd och 
buskar vid restaurering av naturbeten och vilket betestryck som ska eftersträvas. Måste 
grässvålen vara hårt avbetad, eller kan man helt eller delvis acceptera ett lägre 
betestryck? Ett lägre betestryck kan skapas genom att ha färre djur, eller genom att 
betet sker vartannat år eller bara under sensommaren och hösten. 
 
I allmänhet förväntar man sig att det råder ett positivt förhållande
f
lä
av både torra och våta partier, kan förväntas påverka olika gruppe
sä
konstaterats, exempelvis mellan växter och insekter, men det finns också studier som 
inte funnit något sådant samband. Det är rimligt att pollinerande insekter, eller insekter 
som på andra sätt är beroende av örter och gräs, gynnas av en hög artrikedom bland 
växterna.  
 
Man bör hålla i minnet att uppskattningar av artrikedom, som berörts ovan, är mycket 
beroende av den rumsliga skalan av studien. Exempelvis rör sig de flesta pollinerande 
insekter över ytor som vida överstiger enskilda betesmarker, och fåglar rör sig över 
ännu större områden. Det är således oklart vad ett samband (positivt eller negativt), 
eller avsaknad av samband, mellan artrikedomen av växter i en hage och dessa 
pollinatörer egentligen säger. Troligt är att ett landskap som innehåller många 
naturbetesmarker är gynnsamt för de mera rörliga insekterna oc
m
för enskilda naturbetesmarker.  
 
Våra egna studier visar att artrikedomen av växter i restaurerade ängar och hagar inte 
påverkas negativt av att inslaget träd och buskar ökar (sambandet var snarare positivt). 
Alltså är det troligen så att en mera varsam hävd som tillåter ett större inslag träd och 
buskar och ger utrymme för flera olika småmiljöer i hagarna, gynnar många insekter 
och fåglar utan att missgynna örter och gräs. Vi har också gjort undersökningar av 
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ängssvamparna (vaxskivlingar och jordtungor), FIGUR 2-12. Vår slutsats är att 
”intressekonflikter” mellan olika organismgrupper i naturbetesmarker inte bör ses som 
tt allvarligt problem. Man bör dock vara försiktig med påståenden om att hög 

) och 

 som 

h 
ing. 

ka 

roduktion, upprätthållande av kretslopp för vatten och livsnödvändiga grundämnen 

e
artrikedom av en grupp organismer, till exempel växter, automatiskt innebär hög 
artrikedom hos andra organismgrupper. 
 

 
FIGUR 2-12  Sambandet mellan artrikedom av vaxskivlingar (släktet Hygrocybe
blomväxter i 31 olika naturbetesmarker i södra Sverige (från Öster 2006). Sambandet 
är positivt och statistiskt signifikant, men ändå ganska svagt. Lägg märke till att de två 
betesmarker med flest arter av vaxskivlingar inte var bland de mest artrika för 
blomväxter. 
 
 

Fyller naturbetesmarkernas artrikedom någon funktion? 
 
En fråga som diskuterats livligt under senare år är om artrikedomen har en ekologisk 
funktion. Med funktion menas i allmänhet en egenskap hos ett ekosystem,
växternas produktion av biomassa eller nedbrytningen av förna. I en trivial mening är 
förstås svaret tveklöst ja; grundläggande ekologiska processer som produktion oc
nedbrytning förutsätter att det finns arter som utför just produktion eller nedbrytn
Men ekologisk funktion kan också syfta på sådant som inte är lika självklart. Ett 
begrepp som ofta används i samband med biologisk mångfald och ekologis
funktioner är ”ekosystemtjänster”. En rik natur tillhandahåller många ekosystem-
tjänster, alltifrån grundläggande nyttigheter som livsmedelsproduktion, råvaru-
p
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som kol och kväve, till mindre grundläggande men inte desto mindre värdefulla 
”tjänster”, som exempelvis rekreation och skönhetsupplevelser i naturen.  
 
I en allmän mening är ett hänsynsfullt förhållningssätt till naturen, med hushållning av 
begränsande resurser, minskning av användning och utsläpp av gifter och 
terhållsamhet med exploatering av känsliga miljöer, förknippat med att man också 
evarar artrikedomen. Men likväl kan man ställa frågan om det främsta motivet för att 

bevara arter och artrika miljöer är att man eftersträvar olika ”nyttigheter”, funktioner 
r som hotas är insekter, 

var, svampar eller växter, som finns på få platser i liten mängd och därför knappast 

å
b

eller ekosystemtjänster. Frågan ställs på sin spets när de arte
la
kan ha en stor funktionell betydelse, åtminstone inte för tillfället.   
 
 
 
FAKTARUTA 2-2: Den vetenskapliga debatten kring biologisk mångfald och 
ekosystemens funktion kan te sig ganska förvirrande. Ett relativt stort antal 
studier av visat att artrikedomen av växter påverkar ekosystemens funktion. 
Artrikedomen har visat sig påverka exempelvis produktion, återhämtning efter 
torka, vattenomsättning och kväveomsättning. Undersökningarna som nått dessa 
resultat är såväl experimentella som beskrivande, det vill säga grundar sig på 
observationer av naturliga mönster och förlopp. Samtidigt har en kritisk debatt 
blossat upp om tolkningen av resultaten. Många forskare hävdar att studierna 
har blivit feltolkade. Den främsta måltavlan för kritiken är något som närmast 
kan liknas vid en språklig spetsfundighet: är effekten av den ökade artrikedomen 
resultatet av artrikedomen i sig, eller är det en statistisk sidoeffekt av att ett 
ökat antal arter samtidigt ökar chansen att någon enskild art besitter just de 
viktiga funktionella egenskaperna? Det kan ju vara så att en enskild art är 
mycket viktig för produktionen. Ju mera artrik vegetationen är, desto större är 
chansen att just denna art finns där. Den artrika vegetationen blir då mera 
produktiv, men orsaken är närvaron av en speciell art, inte artrikedomen i sig. 
 
Kritikerna hävdar alltså att artrikedomen i sig inte nödvändigtvis har någon 
funktionell betydelse. Det enda som spelar roll är att enskilda arter med 
funktionellt viktiga egenskaper finns kvar i ekosystemet. Mot denna invändning 
kan en annan invändning riktas. Även om artrikedomen i sig inte spelar någon roll, 
innebär ju en ökad artrikedom att chanserna ökar att just dessa funktionellt 
viktiga arter finns kvar – alltså vänds slutsatsen till dess motsats: artrikedomen 
spelar en roll. (Den som finner dessa ordvrängningar besvärande är i gott 
sällskap – många forskare är av samma åsikt!). Debatten har stundtals varit 
hätsk och har delvis förts i de mest prestigefyllda vetenskapliga tidskrifterna 
Nature och Science.  
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Trots en intensiv debatt (Faktaruta 2-2), tycks det nu ändå som en viss enighet är på 
väg att utvecklas vad gäller artrikedom och ekosystemens funktioner. Klart är att de 
viktigaste ekosystemfunktionerna i de flesta fall beror på vissa enskilda arter. Arterna 
kan vanligen inordnas i så kallade funktionella grupper. Alla gröna växter utgör en 
funktionell grupp med avseende på primärproduktion, omvandling av ljusenergi till 
kemisk energi genom fotosyntes. Växterna kan också delas in i flera funktionella 
rupper om man betraktar andra funktioner. Exempelvis är vissa växter särskilt 

ogisk funktion, så är denna funktion förstås 
ka sårbar. Om just denna art drabbas av någon omständighet som minskar dess 

örekomst, till exempel en sjukdom, hotas därmed även funktionen. Finns det däremot 

g
betydelsefulla som födokälla för viktiga pollinatörer. Ett annat exempel är växter med 
förmåga att binda kväve (till exempel ärtväxter), som ofta är en begränsande resurs för 
produktion. Beroende på vilka ekosystemfunktioner som anses betydelsefulla, kan 
man således definiera olika funktionella grupper av arter.  
 
För att upprätthålla ekologiska funktioner måste ekosystemen förstås innehålla 
representanter för de viktiga funktionella grupperna. Men måste det vara fler än en art 
per funktionell grupp? Är den övriga artrikedomen ”onödig”, eller med ett annat ofta 
använt begrepp ”redundant”? Även denna fråga har skapat debatt. En intressant aspekt 
på redundant artrikedom är att den kan fungera som en buffert i ekosystemen. Finns 
bara en art som upprätthåller en ekol
gans
f
två arter minskar risken. Finns det tre eller flera arter minskar risken ännu mer. 
Artrikedomen inom de funktionella grupperna bidrar alltså till att göra de ekologiska 
funktionerna mindre sårbara. Denna bufferteffekt avtar emellertid ganska snabbt med 
ökad artrikedom: att öka artantalet inom en funktionell grupp från exempelvis tio till 
elva arter innebär inte någon nämnvärd ökning av buffertförmågan. 
 
För väldigt artrika miljöer, som ängar och naturbetesmarker där det finns närmare 
hundra funktionellt relativt lika växtarter, är det svårt att föreställa sig att den höga 
artrikedomen har en viktig ekologisk funktion. Om man gör tankeexperimentet att 
naturbetesmarkernas artrikedom halverades, är det sannolikt att alla de grundläggande 
funktioner som vi kan identifiera, som produktion, nedbrytning, och torktålighet, 
kulle vara praktiskt taget oförändrade. s

 
Tänjer man däremot ut begreppet funktion till att omfatta alla de ekosystemtjänster 
som människan utnyttjar kan man däremot se uppenbara negativa effekter av en 
minskad artrikedom. Ängarnas och naturbetesmarkernas värde som kulturbärare och 
som rekreationsområden skulle minska. Vi återkommer till en diskussion om dessa 
kulturella och biologiska värden i kapitel 5.  
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3. Växternas populationsbiologi 
 
Populationsbiologin handlar om att ta reda på vad som avgör hur vanliga arterna är, 
vad som styr deras utbredning och vad som orsakar deras dynamik. Med dynamik 
menas hur förekomsterna varierar i tid och rum. Begreppet population brukar 
definieras som en samling individer av en art som förekommer inom ett godtyckligt 

vgränsat område. Man kan tala om en population gullvivor i en särskild hage, likaväl 

Populationsbiologins historia 
 
I klassisk ekologi var populationsbiologi ett rent zoologiskt forskningsområde. De 
äldsta populationsstudierna, från 1600-talet, handlade om människan och utgick från 
frågeställningar av praktisk natur. Exempelvis ställde sig dessa populationsbiologins 
pionjärer frågor som ”hur lång tid har förlöpt sedan Gud skapade människan”? (man 
tänkte sig att det gick att räkna baklänges från antalet existerande människor genom att 
använda en modell om hur populationen tillväxer), eller ”vilka faktorer avgör hur 
många människor som bor i London?”. En av de tidiga populationsbiologiska 
skrifterna publicerades 1798 av Thomas Robert Malthus och behandlade frågan om 
hur populationen människor tillväxer i förhållande till tillväxten i livsmedelstillgången. 
Malthus menade att en population växer så att den under varje given tidsperiod 
fördubblas, medan livsmedelsproduktionen växer linjärt. Skillnaden mellan behovet 
och tillgången på livsmedel ökar därför när populationen växer. Alltså måste en del av 
populationen duka under av svält, något som reglerar populationen. Malthus idéer fick 
ett stort inflytande på Charles Darwins teori om evolution genom naturligt urval 
(Faktaruta 3-1). 
 
Under 1900-talets början utvecklades populationsbiologin främst av zoologer som var 
intresserade av frågor om reglering av populationer av olika skadedjur (bland annat 
insekter) eller av jaktbart vilt. En viktig slutsats från dessa tidiga studier var att 
populationernas tillväxt påverkas av tätheten (antalet individer per yta) och att graden 
av täthetspåverkan kan variera. Vissa populationer är utsatta för starka täthetseffekter. 
Man kan tänka sig att en population talgoxar begränsas av förekomsten av lämpliga 
bon (talgoxen lever i håligheter i träd eller i holkar). Om populationens täthet ökar, 
minskar samtidigt tillgången på lediga bohål, vilket direkt har en negativ återverkan på 
populationens tillväxt. Andra populationer kan styras av faktorer som inte är beroende 
av populationens täthet. En sådan täthetsoberoende faktor är vädret. Många insekter 
anses ha populationer som inte nämnvärt regleras av populationernas täthet. 
 
 
 
 

a
som en population gullvivor inom en större yta, till exempel en kvadratkilometer. 
Avgränsningen avgörs av själva undersökningen. Det finns andra och mera invecklade 
definitioner av begreppet population, men för vår fortsatta diskussion behöver vi inte 
använda dessa. 
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FAKTARUTA 3-1: Teorin om evolution genom naturligt urval publicerades 1858 
vid Linnean Society i London i två arbeten som lades fram samtidigt av Charles 
Darwin och Alfred Russell Wallace. Darwin och Wallace hade oberoende av 
varandra utvecklat i stort sett samma idé, och de enades gentlemannamässigt 
att ge publicitet åt sin upptäckt vid samma tillfälle. Året därpå utkom Darwins 
bok ”Om arternas uppkomst”, och allt sedan dess har teorin om evolution genom 
naturligt urval förknippats med Darwin. Även om Wallace förstås ska ha lika stor 
ära av upptäckten är det ingen tvekan om att Darwin utvecklade teorin på ett 
avsevärt mera djupgående sätt. ”Om arternas uppkomst” är ett av den 
naturvetenskapliga historiens mest epokgörande arbeten, och det hade ett 
oerhört stort inflytande inte bara på evolutionsbiologin utan också i fråga om 
synen på människans förhållande till naturen och på religionens roll i samhället. 
Teorin om evolution genom naturligt urval är i grunden mycket enkel och är 
egentligen en logisk följd av tre empiriska observationer: (1) individerna inom en 
art skiljer sig åt i fråga om olika egenskaper; (2) variationen i egenskaperna är 
åtminstone delvis ärvbar; (3) egenskaperna påverkar individernas förmåga att 
överleva och föröka sig. Om dessa tre förutsättningar uppfylls, följer med 
nödvändighet att populationerna med tiden förändras. Förutom att förklara hur 
själva evolutionen sker, argumenterade Darwin för att denna enkla process inom 
populationer – genom att pågå under långa tidsrymder - ligger bakom 
utvecklingen av olika livsformer och att den därmed förklarar mångfalden av 
djur, växter och andra organismer. Trots att Darwins teori fick ett stort 
genomslag nästan omedelbart efter att ”Om arternas uppkomst” publicerades, 
var det först under 1930- och 1940-talen som teorin blev mera allmänt 
accepterad. Genom arbeten av evolutionsbiologer som Ronald Fisher, Sewall 
Wright, Ernst Mayr, Theodosius Dobzhansky och George Gaylord Simpson 
kombinerades insikter från genetik, ekologi, systematik och paleobiologi till ”the 
new synthesis”, eller som teorin ofta kallas: ”neodarwinism”. 
 
 
 
 
Växternas populationsbiologi var länge ett eftersatt forskningsområde. Den första 
egentliga läroboken om växternas populationsbiologi gavs ut så sent som 1977 (John 
L. Harper – Population Biology of Plants). Det finns flera skäl till att växter inte 
ansågs särskilt lämpade för populationsstudier. Framför allt är begreppet individ inte 
elt enkelt att tillämpa på växter. Eftersom populationsbiologin i grunden hh andlar om 
tt studera förändringar i antalet individer, är detta förstås ett problem. Vad är 
gentligen en individ av ett mattbildande gräs? Ett annat skäl var att växtekologer mest 
ar upptagna av att studera växtsamhällen, alltså de olika artsammansättningar man 

finner i olika miljöer. Om någon fick för sig att vilja avgöra ”hur mycket” det finns av 

a
e
v
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en viss växtart, var den gängse metoden att uppskatta täckningsgrad (hur stor andel av 
tan som täcks av arten), eller helt enkelt klippa ner växterna och väga dem. Att räkna 

t plantorna första året 
der andra året utvecklas blommor och frön, 

arefter plantan dör. Vissa arter är i naturen strikta bienner, de blir aldrig mer än två år 
till exempel fältgentiana, Gentianella campestris). De flesta bienner kan dock leva i 
era år i ett vegetativt tillstånd innan de blommar, till exempel spåtistel (Carlina 

y
dem var det ingen som tänkte på. 
 
 
Växternas livsformer 
 
För att kunna studera växternas populationer måste man bestämma sig för vad som är 
en växtindivid. Begreppet individ kan dock användas på olika sätt för växter beroende 
på växternas livscykel. I FIGUR 3-1 visas tre olika typer av livscykler. Den första (A) 
avbildar en ettårig växt, en annuell. Livscykeln är ganska enkel för annueller. Efter att 
fröet grott utvecklas under en säsong en planta. Efter reproduktionen, blomning och 
fröproduktion, dör plantan. Vissa annueller (så kallad vinterannueller) gror på hösten, 
övervintrar som liten groddplanta och växer och förökar sig under våren - sommaren 
året efter groningen. Grusbräcka (Saxifraga tridactylites) och backtrav (Arabidopsis 
thaliana) är exempel på arter som oftast uppträder som vinterannueller. Andra 
annueller gror på våren och genomför hela sin livscykel under en och samma 
växtsäsong, exempelvis ängsskallra (Rhinanthus minor) och vanlig ögontröst 
(Euphrasia stricta).  
 
En särskild egenskap hos annueller är att de bara förökar sig en gång under livet. Detta 
innebär förstås att det är mycket viktigt för en population annueller att reproduktionen 
lyckas varje år. Risken för att reproduktionen misslyckas är emellertid ganska stor. 
Exempelvis kan en period av torka ta död på alla plantorna. Det naturliga urvalet har 
därför starkt gynnat olika egenskaper som lindrar följderna av en misslyckad 
reproduktion hos annueller. En sådan egenskap är frövila. Många annueller utvecklar 
en fröbank. Fröna kan vila i jorden under flera år, för att gro när omständigheterna är 
lämpliga, oftast efter en störning av vegetationen. En moderplanta som producerar en 
kull med avkommor (frön) kan genom frövilan öka chansen att åtminstone någon 
avkomma klarar sig.  
 
Vissa växtarter har likt annuellerna endast ett reproduktionstillfälle under livet, även 
om själva plantorna lever flera år. Man brukar kalla dessa växter bienner, vilket syftar 
på att de ofta (i odling) är tvååriga. Den typiska livscykeln är at
utvecklar en vegetativ bladrosett. Först un
v
(
fl
vulgaris) och vägtistel (Cirsium vulgare). 
 
Även bienner utvecklar ofta en fröbank. Men det finns bland våra naturbetesmarks-
växter flera annueller och bienner som endast i ringa utsträckning bildar fröbanker, 
exempelvis olika arter av ögontröst (släktet Euphrasia), skallror (släktet Rhinanthus) 
och gentianor (släktet Gentianella). Av naturliga skäl är dessa arter sårbara, eftersom 
de är beroende av lyckad förökning varje år. Populationerna fluktuerar kraftigt mellan 
olika år och små populationer löper en stor risk att dö ut helt.  
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FIGUR 3-1  Olika livscykler hos växter: (A) annuell (ettårig), (B) perenn (flerårig) 
utan klonbildning och (C) klonbildare. 
 
 
 
Perenner är arter som är fleråriga och som under sitt liv har flera 
reproduktionstillfällen. FIGUR 3-1 B och C visar olika perenna livscykler. Många 
perenner har en utpräglad förmåga till så kallad vegetativ förökning, de bildar kloner. 
Detta innebär att nya plantor utvecklas genom olika typer av vegetativa organ. Det 
finns en mängd sådana vegetativa förökningsorgan varav några exempel nämns i 
TABELL 3-1.  
 
Gemensamt för dessa klonbildande växter är att begreppet individ blir komplicerat. 

anligen skiljer man mellan två typer av växtindivider hos klonbildande växter. V
Genetiska individ (på engelska: genet; på svenska: klon) innefattar alla vegetativa 
strukturer som härrör från ett och samma frö. För de enskilda plantorna hos 
klonbildande växter brukar man i engelsk text använda begreppet ramets. Det finns 
inget riktigt bra svenskt ord som motsvarar ramets, men ofta används helt enkelt 
”plantor”. Det är också vanligt att forskare använder ”svengelska” och säger 
”rameter”. 
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TABELL 3-1  Hos växter finns många olika typer av vegetativ förökning. Denna typ 
aav förökning innebär att nya plantor blir genetiskt identiska. Tabellen ger några 
xempel på vegetativa förökningsorgan.  

                          

ELL 3-1  Hos växter finns många olika typer av vegetativ förökning. Denna typ 
v förökning innebär att nya plantor blir genetiskt identiska. Tabellen ger några 
xempel på vegetativa förökningsorgan.  

                          
ee
      
                                                                                                                                                                
toloner ”Utlöpare”, bildas av ovanjordiska skott som genom att 

utveckla rötter ger upphov till nya plantor (t. ex. hos 
smultron, Fragaria vesca). 

hizom Underjordiska, krypande jordstammar som ger upphov till 
nya plantor (t.ex. hos liljekonvalj, Convallaria majalis). 

otskott Nya plantor bildas från vitt förgrenade rotsystem (t.ex. 
hos åkertistel, Cirsium arvense). 

roddknoppar Omvandlade och förkortade skott som bildar 
självständiga spridningsenheter (t.ex. hos ormrot, 
Bistorta vivipara). 
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loner kan bli mycket stora. Exempel finns på kloner som täcker flera hektar stora 
tor. Klonerna kan också bli mycket gamla. I princip kan de leva hur länge som helst, 
en störningar och i ett ännu längre tidsperspektiv klimatförändringar, begränsar i 

gamla. I den svenska floran finns flera 
anliga arter som med största sannolikhet (kunskapen är här bristfällig) har kloner som 
an bli mycket stora och gamla, exempelvis vass (Phragmites australis), blåbär 

ilda plantor. Flera av gräsen i naturbetesmarkerna är utpräglade 

 
 
K
y
m
praktiken livslängden även för klonväxter. De äldsta med tillförlitlighet ålders-
bestämda klonerna tillhör en ökenväxt i Sonoraöknen i USA, kreosotbusken, vars 

loner uppskattats vara mer än 11 000 år k
v
k
(Vaccinium myrtillus) och asp (Populus tremula). 
 
Fördelningen av livsformer bland växterna i svenska naturbetesmarker visar att de 
flesta arterna är perenner och att många av dessa är utpräglade klonbildare (FIGUR 3-
2). De flesta perennerna har någon form av vegetativ spridning, men man brukar 
urskilja arter som utpräglade klonbildare bara om de normalt bildar kloner som består 
v många enska

klonbildare, liksom flera av de allra vanligast örterna som röllika (Achillea 
millefolium), gråfibbla (Pilosella officinarum) och vitklöver (Trifolium repens). 
Långlivade växter har en inneboende förmåga att finnas kvar på platser även om 
miljön försämras, vilket gör dem mera motståndskraftiga om exempelvis betet upphör. 
Populationer av kortlivade arter, annueller och bienner, minskar i allmänhet snabbare 
än de mera långlivade arterna. 
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en
klonbildare i svenska nat

äxternas förökning och spridning 

sning. I så fall kan man naturligtvis 
etrakta den vegetativa förökningen bara som en speciell form av tillväxt. Men 

ed frön innebär alltså, till skillnad från vegetativ 
örökning, att genetisk variation uppkommer. Denna genetiska variation kan vara av 
ycket stor betydelse för växtpopulationerna. 
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FIGUR 3-2  Andel  annueller och bienner, perenner utan klonbildning och 

urbetesmarker (sammanställning av Appendix). 
 
 
 
V
 
Växterna förökar sig på olika sätt 
 
Många av naturbetesmarkernas växter har förmågan att föröka sig vegetativt genom att 
nya plantor bildas på utlöpare (stoloner eller rhizom) eller i några fall med hjälp av 
groddknoppar (TABELL 3-1). En del biologer anser inte att detta egentligen ska kallas 
förökning eftersom de vegetativt producerade plantorna tillhör samma genetiska 
individ. I de flesta fall hamnar de vegetativa plantorna ganska nära moderplantan, 
vilket gör att klonen har en tydlig rumslig avgrän
b
klonerna delas ofta med tiden upp i helt självständiga delar, och om vi är intresserade 
av populationsdynamiken hos plantorna måste rimligen den vegetativa ”förökningen” 
vara just förökning (= bildande av nya plantor). Oavsett dessa spetsfundigheter så 
finns det ändå viktiga skillnader mellan vegetativ förökning och förökning med frön.  
 
Frön bildas hos de flesta växter efter en könlig befruktning. Hanliga könsceller, som 
hos växterna finns i pollen, kommer efter att en blomma pollinerats att befrukta 
honliga könsceller i fröämnet. De frön som utvecklas skiljer sig genetiskt från såväl 
moder- som faderplantan. Även i de fall fröna bildas efter självbefruktning, alltså då 
pollen och fröämne härrör från samma individ, kommer fröna att bli genetiska olika 
föräldraplantan. Förökning m
f
m
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Det finns dock vissa växter som producerar frön utan könlig befruktning. Fröna blir 
tället genetiska kopior av föräldraplantan. Denna könlösa fröproduktion, som ofta 
enämns apomixis (eller en form av apomixis, agamospermi) förekommer hos ganska 
ånga av naturbetesmarkernas växter, exempelvis maskrosor (släktet Taraxacum), 
ånga fibblor (bland annat släktena Hieracium och Pilosella) och hos daggkåpor 

släktet Alchemilla). Könlös fröproduktion innebär att det utvecklas en mängd så 
allade småarter, former som vanligen ges olika latinska namn i våra floror och som 
fta kräver viss expertis för att identifieras. 

örökning med frön skiljer på flera sätt från vegetativ förökning, även förutom 
killnaderna i fråga om genetisk variation. Frön har en betydligt större 
pridningsförmåga. Ofta är fröna utrustade med olika typer av spridningsorgan, 
araplyliknande flyganordningar, vingar, eller hakar som fastnar i pälsen på djur. En 
nnan vanlig spridningsmetod är att frukterna har ett ätbart fruktkött, ofta med en färg 
om fungerar som en reklamskylt: röd, svart eller blå (grönt är inte attraktivt eftersom 
et signalerar att frukten är omogen). Som tidigare nämnts har många frön förmågan 
tt vila i marken under flera år. Man kan säga att fröna ger växten en möjlighet att 

ollination och befruktningssystem 

produktion är beroende av pollination. Inom 
h förökning. För att bringa 

urskilja pollinationsmetod, grad av korsbefruktning 
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dra sidan är självbefruktningen säkrare 
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spridas såväl i rummet som ”i tiden”.  
 
 
P
 
Alla blomväxter som har könlig frö
växtvärlden finns en stor variation på temat pollination oc
ordning i mångfalden brukar man 
och könsfördelning. I naturbetesmarker förekommer endast två olika 
pollinationsmetoder: vind- och insektspollination (i andra delar av världen finns även 
vatten-, fågel-, däggdjurs- och ödlepollination). Arter i växtfamiljerna gräs (Poaceae), 
halvgräs (Cyperaceae) och tågväxter (Juncaceae) är vindpollinerade, medan i stort sett 
resten av naturbetesmarkernas växter pollineras av insekter. Enstaka fall av 
vindpollination finns hos örter, exempelvis hos kämpar (släktet Plantago), delvis hos 
ängsruta (Thalictrum flavum) och inom släktet Artemisia (till exempel gråbo och 
malört). Vindpollination förekommer också hos flera av de träd och buskar som 
förekommer i naturbetesmarkerna, till exempel björk, ek, asp och olika arter av viden. 
 
Vissa arter kan endast producera frön efter korsbefruktning (exempelvis vitklöver). 
Detta innebär att pollen måste komma från en annan växtindivid (genet eller klon) fö
att frön ska utvecklas. Hos några arter, exempelvis hos gullviva, finns olika blomtyper 
som skiljer sig i fråga om ståndarnas och pistillens utseende. Frön kan inte bildas om 
pollen kommer från en blomma av samma typ. Det finns även arter som i huvudsak 
producerar frön efter självbefruktning. Framför allt förekommer detta hos annueller, 
exempelvis nagelört (Erophila verna) och backtrav (Arabidopsis thaliana). De flesta 
av naturbetesmarkernas växter har dock en kombination av själv- och korsbefruktning.  
 
Vilka är då för- och nackdelarna med själv- och korsbefruktning? I allmänhet är 
korsbefruktningen bra för frönas kvalitet. Å an
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och innebär att risken för utebliven pollination minskar. Växternas sätt att befruktas 
kan sägas avspegla en avvägning mellan kvalitet och risk. För kortlivade växter, 
annueller och bienner, som bara har ett förökningstillfälle under livet, är det viktigast 
att minska risken för utebliven fröproduktion. Föga förvånande finner vi de typiska 
självbefruktarna hos kortlivade växter, även om det finns flera undantag. Fältgentiana 
(som är bienn) och ängsskallra (som är annuell) är i huvudsak korsbefruktare. Denna 
egenhet gör förstås populationerna av dessa arter särskilt sårbara, eftersom de är 
beroende av en framgångsrik pollination. 
 
Även för normalt korsbefruktande arter kan självbefruktning fylla en 
säkerhetsfunktion. Emellertid är självbefruktning hos dessa arter ofta ett problem, 
eftersom det finns en risk för inavel. Om det normalt förekommer en relativt stor 
genetisk variation (vilket är naturligt hos korsbefruktande arter) kommer inavel att 
leda till en nedsatt livskraft hos avkomman. Denna nedsättning i frönas kvalitet, 
jämfört med frön som bildats efter korsbefruktning, kallas inavelsdepression. Orsaken 
till inavelsdepression är att vissa ”dåliga” arvsanlag finns i en genetiskt variabel 
population. Om närbesläktade individer korsas är risken stor att dessa dåliga arvsanlag 
kommer till uttryck. Anledningen till att normalt självbefruktande arter inte drabbas av 

avelsdepression är att de dåliga arvsanlagen försvinner med tiden. Inavelsdepression 
r således ett övergående fenomen. För små växtpopulationer kan dock denna 

rödande konsekvenser.  

 
a). 

onsekvensen av denna skeva könsfördelning är att många små populationer inte 

in
ä
tillfälliga nedsättning i kvalitet ha fö
 
Förutom att växter har olika pollinationsmetoder och olika grad av korsbefruktning, 
förekommer även en stor variation i könsfördelning. En typisk blomma har både en 
hanlig funktion (ståndare) och en honlig funktion (pistill). Dessa blommor kallas 
hermafroditiska. Flertalet av naturbetesmarkernas växter har hermafroditiska 
blommor, och växtindividerna är då också hermafroditer. Vanligen är de hanliga och 
honliga blomdelarna aktiva vid något olika tidpunkter, något som motverkar onödig 
självbefruktning. Hos vissa arter förekommer att enskilda blommor är endast hanliga 
eller endast honliga, även om de kan finnas på samma växtindivid. Individerna är 
hermafroditer, men blommorna är enkönade. Detta förekommer exempelvis hos flera 
vindpollinerade träd och buskar, som asp och hassel. En variant på detta tema är att 
växtindividerna har både en- och tvåkönade blommor, vanligen honblommor och 
hermafroditiska blommor, som hos kungsmynta (Origanum vulgare) och rödkämpar
(Plantago medi
 
Det förekommer också att han- och honblommorna sitter på olika individer; växten är 
dioik. Välkända exempel på detta är brännässla (Urtica dioica) och kattfot (Antennaria 
dioica). Dioika arter kan självfallet inte självpollineras alls, vilket är en fördel då de 
helt undviker de negativa effekterna av självbefruktning. Å andra sidan finns en stor 
nackdel med detta förökningssystem, eftersom små populationer kan komma att bestå 
av endast det ena könet. Hos kattfot, som minskar kraftigt i stora delar av Sverige, är 
detta ganska vanligt i en stor del av de lokala populationerna (FIGUR 3-3). 
K
producerar några frön alls. På sikt leder detta sannolikt till att populationerna dör ut. 
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rrspel. Rörligheten hos pollen är för växterna en förutsättning för 

n 
ärområdet runt moderplantan.  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
FIGUR 3-3  Könsfördelning hos kattfot (Antennaria dioica) i populationer av olika 
storlek. Den streckade linjen motsvarar en jämn könskvot. I små populationer är risken 
tor att könskvoten är skev (från Öster 2007). 
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Fröspridning 
 
Växter betraktas vanligen som fastsittande organismer, men egentligen är detta inte 
helt korrekt. Två faser i växternas livscykler innehåller rumsliga förflyttningar med 
pollen och frön (om vi bortser från att klonbildande växter, exempelvis smultron, 
dessutom långsamt ”kryper omkring” med sina utlöpare). Kontakter mellan hanar och 
honor, som hos djur gett upphov till en stor mängd olika parningsbeteenden, sköts hos 
växterna helt med olika pollinationsmetoder. Pollen flyger som bekant omkring oss 
under hela vegetationsperioden, och den stora mångfalden av blommor, 
könsfördelningar och befruktningssystem är den ”orörliga” växtvärldens motsvarighet 
till fågelsång och o
kontakter mellan hanar och honor.  
 
Fröna har en helt annan roll i växterna liv. Eftersom det inte är möjligt att miljön på 
enskilda platser för evigt passar individerna av en art, måste spridning ske för att 
populationerna ska överleva. För växterna, som under större delen av sitt liv sitter fast, 
är det därför nödvändigt med ett livscykelstadium som möjliggör spridning. Därför är 
det möjligen något förvånande att fröna sällan sprids särskilt lång bort från 
moderplantan. För de allra flesta växter som undersökts har det visat sig att flertalet 
frön inte kommer längre än några meter. Vanligen kan fröspridningen beskrivas 
ngefär som i FIGUR 3-4. Endast en försvinnande liten andel av fröna sprids bort fråu
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örvisso har många frön olika egenskaper som gynnar spridningen, till exempel 
 flygförmågan hos fröna, eller genom att fröna sitter i smakrika bär som 

ts av fåglar, men även för dessa jämförelsevis spridningsbenägna frön gäller att de 

etande djur. Gråfibbla (Pilosella officinarum) är i 
rsta hand vindspridd och har en flyganordning (en pappus) på de enfröiga frukterna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGUR 3-4  Figuren visar en typisk fröspridningskurva. De allra flesta frön hamnar 
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inte långt bort från moderplantan, men en liten del kan spridas långa sträckor. 
Långdistansspridningen beror på spridningskurvans ”svans”. 
 
 
 
F
genom att öka
ä
flesta hamnar nära moderplantan. 
 
De flesta växtarterna i naturbetesmarkerna saknar särskilda spridningsorgan på fröna 
och frukterna. I den mån fröna inte bara faller ner nära moderplantan sprids de flesta 
frön antingen med vinden, eller genom att de fastnar på pälsen på djur. FIGUR 3-5 
visar några exempel på hur olika vidhäftningsanordningar påverkar fröspridningen hos 
några vanliga betesmarksväxter. Arter som har sådana spridningsanordningar, 
exempelvis småborre (Agrimonia eupatoria) sprids bättre än arter som saknar särskilda 
vidhäftningsanordningar. Men även arter som saknar vidhäftningsanordningar kan 
fastna och spridas med pälsen av b
fö
Solvända (Helianthemum nummularium) saknar helt spridningsanordning på fröna. 
Som framgår av FIGUR 3-5 kan bägge dessa arter spridas genom vidhäftning. De är 
dock sämre på vidhäftning än småborre, men gråfibbla sprids, tack vare sin pappus, 
bättre än solvända. 

 52



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Tid (min) som fröna är kvar i pälsen

20

40

60

80

100
Småborre
Gråfibbla
Solvända

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGUR 3-5  Spridningskurvor för några arter som sprids med vidhäftning i pälsen hos 
djur. Resultaten kommer från en studie där frön applicerades på pälsens hos kvigor 
(Kiviniemi & Eriksson 1999). X-axeln visar den tid som fröna satt kvar i pälsen; ju 

ngre tid ett frö sitter fast, desto längre kan det spridas. Småborre (Agrimonia 
upatoria) har särskilda organ (hakar) som gynnar vidhäftningsspridning. Gråfibbla 

 
 
 
 
 

lä
e
(Pilosella officinarum) är egentligen vindspridd, men sprids ändå bra med vidhäftning. 
Solvända (Helianthemum nummularium) saknar särskilda spridningsorgan på fröna.  
 
 
 
Ett annat sätt att mäta spridningsförmågan för frön som sprids med vinden, är att 
beräkna frönas fallhastighet. Ju lägre fallhastighet, desto ”lättare” är fröna och desto 
bättre sprider de sig med vinden. TABELL 3-2 visar fallhastigheter för några arter i 
familjen korgblommiga växter (Asteraceae). Många arter i denna familj har en 
flyganordning som kallas pappus (tänk på hur maskrosfrön ser ut!). Arter med relativt 
små frön i förhållande till storleken hos pappus (som höstfibbla, Leontodon 
autumnalis) har lägre fallhastighet och sprids bättre än arter med relativt stora frön 
(som ängsskära, Serratula tinctoria). Men även arter med likstora frön kan ha olika 
flygförmåga, eftersom formen på pappus påverkar fallhastigheten (jämför slåtterfibbla, 
Hypochoeris maculata, med slåttergubbe, Arnica montana). För noggrannhetens skull 
bör påpekas att ”fröna” hos korgblommiga växter egentligen inte är frön utan enfröiga 
frukter, en sorts nötter. 
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TABELL 3-2  Fallhastigheter hos några växtarter från familjen Asteraceae. Ju lägre 
fallhastigheten är, desto bättre är fröets förmåga att spridas med vinden. H s 
Asteraceae är ”fröet” egentligen en sorts nöt, en enfröig frukt (från Jakobsson & 
Eriksson 2003).  
                                                    

o

    
                                       Fröstorlek Fallhastighet (m/s)    
 
Höstfibbla  0,70  0,53 
(Leontodon autumnalis) 
 
Ängsskära  2,70  1,00 
(Serratula tinctoria) 
 
Slåtterfibbla  1,11  0,37 
(Hypochoeris maculata) 
 
Slåttergubbe  1,34  0,60 
(Armica montana) 
                                                                                   
 
 
 
Växternas spridning och migration 
 
Ganska många studier har gjorts för att undersöka spridningskurvor hos växter. Vad 

rvan, alltså den långa, knappt synbara del av spridningskurvan 
m avspeglar de få frön som sprids riktigt långt. Det är visserligen utomordentligt 
årt att undersöka denna ”spridningskurvans svans”, men de studier som gjorts leder 
am till två slutsatser. (1) Det finns inget starkt samband mellan utseendet på 
ridningskurvans svans och hur resten av spridningskurvan ser ut. Detta innebär att 

e skillnader som finns i fröspridning mellan arter med olika typer av spridningsorgan 
å fröna inte tycks vara helt avgörande för fröspridningen över längre avstånd. Det 

som är lite besvärande är att man efterhand insett att denna information inte säger så 
mycket om växternas egentliga spridning. Spridningskurvorna visar ju att de flesta 
växter inte kan spridas mer än några meter, eller kanske något tiotal meter, per år. 
Även om vi antar att en population varje år producerar frön skulle detta innebära att 
det tar cirka 1000 år för att uppnå ett spridningsavstånd på runt en eller ett par mil. 
Givetvis måste detta vara fel. Vi vet ju att växter kan sprida sig över långa avstånd, till 
exempel till öar i havet, och vi vet att många växtarter koloniserat praktiskt taget hela 
Sverige på bara några tusen år sedan den senaste nedisningen.  
 
Under senare år har man funnit en lösning på detta dilemma. Det som avgör den 
faktiska spridningen är inte hur spridningskurvan ser ut, och inte heller har 
medelavståndet för spridda frön någon större betydelse. Det som är avgörande är den 
å kallade svansen på kus

so
sv
fr
sp
d
p
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finns dock studier som visar att spridningsorgan, som flyganordningar för 

ngssvansens utseende tycks vara hur många frön som 
ngs ällan alltså oderplanta populationen. Detta 

örelsevis god 
ridningsförmåga, oavsett om de har några särskilda spridningsanordningar på fröna. 

in över ett nytt område brukar man kalla detta migration – 
lltså samma ord som vi använder för djur som sprider sig, eller flyttar säsongsvis 

nen genom att enstaka 
 

nna population utvidgas genom vanlig spridning i närområdet. 
an bildas en så kallad 

ningar (FIGUR 3-6). Genom 
odeller för spridning på detta sätt, har man kommit fram till 

tt spridningen kan gå väsentligt mycket snabbare än vad vi skulle förvänta oss om vi 
pridningskurvor lika de som 

 
 
 
 

 

vindspridning och ätbart fruktkött för djurspridning, trots allt ökar chansen för 
fröspridning över långa avstånd. Exempelvis är djurspridda växtarter 
överrepresenterade (mer vanliga är vad man förväntar sig) på isolerade öar. (2) Den 
viktigaste faktorn för spridni
producerats vid spridni k ,  m n eller käll
innebär att arter med hög fröproduktion i allmänhet har en jämf
sp
 
När växtarter sprider sig 
a
(som fåglarna) över stora avstånd. Ofta sker migratio

ver ett stort avstånd etablerar en till att börja medframgångsrika frön som spritts ö
solerad population. Dei

När flera på detta sätt etablerade populationer växer samm
spridningsfront, som ger upphov till nya långdistanssprid
att undersöka teoretiska m
a
bara räknade med den närspridning som beskrivs av s
visas i FIGUR 3-5. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FIGUR 3-6  En illustration av hur växternas migration kan gå till. Enstaka 
långdistansspridning ger upphov till isolerade populationer i kanten av 
utbredningsområdet (A). Genom närspridning växer de isolerade populationerna 
samman (B). En spridningsfront bildas (C) som på nytt ger upphov till 
långdistansspridning. 
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Om arternas migration inte nämnvärt påverkas av spridningskurvans utseende, varför 
har då evolutionen frambringat en så stor mångfald av spridningsegenskaper hos 
växterna? Många växtarter har ju köttiga frukter, hakförsedda frön och frön med 
vingar eller ”paraplyliknande” pappus.  
 
En förklaring till mångfalden av spridningsanordningar kan vara att det naturliga 
urvalet påverkats av spridning över just de avstånd (några meter till några tiotal meter) 
där spridningsanordningarna verkligen har stor betydelse. Det finns nämligen fördelar 

r ett frö att hamna bara en liten bit bort från moderplantan. Detta kan bero på att 

 flesta andra vegetationstyper i världen. Och sprids, det gör dessa 
rter ändå! 

 
Frövila och fröbank 
 
Frön har inte bara en förmåga att spridas rumsligt, de kan också ”spridas i tiden”. 
Många frön har en stor förmåga att leva i ett vilstadium. På så sätt kan de finnas kvar 
på en plats utan att gro, för att när förutsättningarna är lämpliga sätta igång groningen 
och utvecklas till groddplantor. I de flesta marker finns mängder med frön som ingår i 
en så kallad fröbank (FIGUR 2-11). En fröbank är en ansamling av frön som befinner 
sig i frövila. Denna frövila kan vara av olika slag. De flesta frön har någon form
frövila, åtminstone av ett tillfälligt slag. Ofta är det olämpligt att fröna gror omedelbart 
efter att de lämnat moderplantan. De kan således vara ”programmerade” för att gro vid 
speciella miljöförhållanden med avseende på ljus, temperatur eller markfuktighet. 
Även andra förhållanden kan påverka groningen, exempelvis markens kväveinnehåll. 
 
Ur ett evolutionsbiologiskt perspektiv kan man se frövila som en sorts riskspridning. 
Moderplantan riskerar inte att alla avkommor (fröna) gror direkt vid samma tidpunkt. 
Istället kommer groningen att spridas ut i tiden och vart och ett av fröna gror när dess 
närmiljö, på platsen det har hamnat, är lämplig för att utveckla en groddplanta. En 
sådan utspridd groning är med andra ord i de flesta fall positivt för moderplantornas 

fö
moderplantan utövar konkurrens om resurser, men även på att det ansamlas olika 
sjukdomar och parasiter i moderplantans närhet. För många växter kan sådana faktorer 
ha varit betydelsefulla under evolutionen och gett upphov till spridningsanordningar 
även om dessa inte direkt påverkat växternas förmåga att transporteras över längre 
avstånd.  
 
Man bör också nämna att om växter nödvändigtvis skulle behöva ha köttiga frukter, 
hakar eller vingar på fröna för att spridas långt, hur bär sig då alla de arter som saknar 
spridningsanordningar åt för att sprida sina frön? Faktiskt har ju de flesta växtarter 
inga särskilda egenskaper för att sprida fröna – detta gäller såväl för naturbetes-
markerna som för de
a
 

 av 

”fitness” – det mått på evolutionär framgång som används i Darwins teori om det 
naturliga urvalet. 
 
Vissa växtarter har en frövila som gör att de nästan aldrig kan gro direkt efter att de 
spridits, oavsett om förhållandena är lämpliga för groning. Detta kan bero på att 
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embryot i fröet måste utvecklas ytterligare efter att fröet lämnat moderplantan. Men 
frövilan kan också styras av fysiologiska mekanismer som gör att fröna exempelvis 
måste passera en köldperiod för att kunna gro. Frön av detta slag är ofta vårgroende – 
de kan bara gro på våren. Av naturbetesmarkernas vårgroende arter kan nämnas 
ngsskallra (Rhinanthus minor), ögontröst (släktet Euphrasia) och jungfrulin ä

(Polygala vulgaris), liksom de flesta arter från familjen flockblomstriga (Apiaceae), 
exempelvis bockrot (Pimpinella saxifraga), kummin (Carum carvi) och hundkäx 
(Anthriscus sylvestris). 
 
Majoriteten av naturbetesmarkernas arter är dock inte vårgroende, utan istället vad 
man brukar kalla ”opportunister” vad gäller groning. De kan gro när som helst på året 
bara förutsättningarna är de rätta. Ofta innebär det att de vanligen gror på hösten, som 
ju är en lämplig tid för groning med tanke på fuktighet och relativt liten risk för frost. 
 
 
 
FAKTARUTA 3-2: Det är svårt att hitta alla arter som finns i en fröbank. Ofta 
är fröbanken mycket varierande över en större yta, och det krävs ett mycket 
intensivt insamlingsprogram för att finna de mindre vanliga arterna. Att en art 
inte hittats i en fröbank betyder därför inte att den inte förekommer där, bara 
att den inte är allmänt förekommande. En allmän slutsats från sammanställningar 
som gjorts av fröbanksstudier leder dock fram till slutsatsen att de flesta av 
naturbetesmarkernas arter, på de flesta platser där de förekommer, inte har en 
fröbank. Trots detta har 47 % av arterna som finns med i Appendix i någon 
studie bedömts som fröbanksarter. Detta innebär att de har klassats som ”2” i 
Appendix, arter som i minst någon studie har bedömts ha en permanent fröbank. 
Denna klassificering bygger i huvudsak på studier gjorda i andra länder, och 
troligen avspeglar dessa något motsägelsefulla resultat att fröbankens 
sammansättning helt enkelt varierar mellan olika platser och geografiska 
områden. 
 
 
 
Eftersom de flesta växtarter har någon form av frövila, kanske man förväntar sig att en 
typisk fröbank i en naturbetesmark består av ett representativt urval av 
naturbetesmarkernas arter. Undersökningar gjorda i svenska betesmarker, men också i 
liknande gräsmarker över hela norra Europa, visar dock entydigt att så inte är fallet. 
Påfallande få naturbetesmarksarter utvecklar bestående fröbanker (Faktaruta 3-2). Av 
typiska naturbetesmarksarter med fröbank kan man nämna johannesört (släktet 
Hypericum), blåklockor (släktet Campanula), arter av släktet Veronica samt ljung 
(Calluna vulgaris; som ju är vanlig på hedartade betesmarker). De flesta arterna hittas 
däremot endast i ringa utsträckning i fröbanken. I TABELL 3-3 ges en förteckning av 
arter som hittats i fröbanken i en av våra undersökta hagmarker (tabellen nämner också 
några vanliga arter som inte hittades i fröbanken). 
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TABELL 3-3  Arter som hittas i fröbanken i Nyckelbyhagen, Nynäs naturreservat. I 
tabellen nämns också några vanliga arter som inte återfinns i fröbanken.  
             
 
Arter i fröbanken: 
 
 
Grässtjärnblomma, Stellaria 
graminea 
Hönsarv, Cerastium fontanum 

ohannesört, Hypericum spp. J
Liten blåklocka, Campanula 
rotundifolia 
Ljung, Calluna vulgaris 
Majveronica, Veronica serpyllifolia 
Rödven, Agrostis capillaris 
Röllika, Achillea millefolium 

Några vanliga arter i Nyckelbyhagen  
som ej hittas i fröbanken: 
 

Knägräs, Danthonia decumbens 
Ängsvädd, Succisa pratensis 

Bockrot, Pimpinella saxifraga 
Darrgräs, Briza media 
Gullviva, Primula veris  
Jungfrulin, Polygala vulgaris 

Ängsviol, Viola canina 
Ärenpris, Veronica officinalis 
 

Svartkämpar, Plantago lanceolata 
Teveronica, Veronica chamaedrys 
             
 
 
Att naturbetesmarkernas växter vanligen inte bygger upp stora fröbanker har 
konsekvenser för restaurering av naturbetesmarker. Finns en art inte i vegetationen bör 
man inte förvänta sig att den ska dyka upp enbart som en följd av att vilande frön gror. 
De flesta arter som inte redan finns på plats i vegetationen i en restaurerad beteshage 
måste spridas dit. För naturbetesmarkernas växtarter är den rumsliga aspekten av 
fröspridning i allmänhet viktigare än den tidsmässiga.  

rögroning och etablering 

ser groddar som ett bra skrovmål. 

 
 
F
 
Den korta fasen mellan frögroning och groddplanta till etablerad planta är den mest 
kritiska i växternas liv. Fröna är oftast ganska uthålliga och kan klara allehanda 
påfrestningar så länge de befinner sig i ett vilande tillstånd. När en planta väl har vuxit 
upp en bit och utvecklat ett rotsystem, har den återigen blivit mera motståndskraftig 
för olika påfrestningar från omgivningen. Att plantan blir avbetad, att den trampas på, 
eller att den råkar ut för torka behöver inte vara livsavgörande. 
 
Det som gör groddplantorna så känsliga är förstås främst att de är små. De är i början 
helt beroende av de resurser (kolhydrater och andra näringsämnen) som de fått med sig 
i fröet från moderplantan. En groddplanta har också många fiender. Det finns många 
små djur, främst insekter och sniglar, som gärna 
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Dessutom finns risken för angrepp av parasiter, svampar och bakterier. Grodd-
lantorna är också extra känsliga för torka och frost. Den mest riskabla delen av 

lla 
ig frågan hur växten skulle kunna minska risken att groningen misslyckas. Som 

nittet om frövila, kan ett sätt vara att styra groningen till den 
rhå a överleva. 

n på våren eller på hösten. Få arter startar groningen under 
att en lång väx  har på 

an alltid förekommer perioder av frost. 
 torka under s östen har inte 
för höstgroend ablera sig 
mande vinter en finns 

 på problemet me
 

rna under frögroning och etablering är genom storleken 
n förunderligt stor variation av fröstorlekar. De 
rkidéer, väger mindre än en miljondels gram. De 

dan 
iol 

hera bifolia) ligger förvisso nära den undre gränsen för växternas fröstorlek, 

ddplanta som utvecklas från ett 
tet frö. Varför har då inte evolutionen frambringat växter med överlag stora frön? 

ens egen storlek givetvis sätter en gräns för hur stora dess 
udsak tre svar på denna fråga. För det första är stora frön 

nebär stora frön med 

p
växternas liv är därför perioden från groning till ung planta.  
 
Om man ser växternas livscykel ur ett evolutionsbiologiskt perspektiv, kan man stä
s
nämndes i förra avs
tidpunkt när det råder de bästa tänkbara fö llandena för groddplantan sk
De flesta arter gror antinge
sommaren. Våren har fördelen 
våra breddgrader nackdelen att det näst

tsäsong är i vardande, men våren

hDessutom finns en stor risk för
dessa nackdelar, men problemet 

en vår oc  försommar. H
e arter är att de måste hinna et
ns kyla och torka. Uppenbarligtillräckligt för att klara den kom

det olika alternativa lösningar d när groningen ska ske. 

 
Stora och små frön 
 
Ett annat sätt att påverka riske
på fröna. Inom växtvärlden finns e
minsta fröna, som finns hos vissa o
största fröna bland växterna finns hos vissa palmer och väger över 10 kilo. En så
variation hittar vi inte i en naturbetesmark. Orkidéer som exempelvis nattv
(Platant
men de största fröna (om vi bortser från några träd, som ek) väger inte mera är några 
tiotal milligram. Trots att detta alltså är en liten variation sett i ett globalt perspektiv, 
finns alltså en mer än tusenfaldig skillnad i frövikt i en vanlig svensk beteshage. 
 
Fördelen med stora frön är uppenbar. Ett stort frö har med sig mera resurser från 
moderplantan än ett litet frö. Det större fröet ger upphov till en större groddplanta, och 
en klarar bättre olika typer av påfrestningar, än en grod

li
Bortsett från att själva växt
rön kan bli, finns det i huvf

mera utsatta för risken att bli uppätna. De innehåller ju mera ätbart än små frön och är 
därmed mer attraktiva för de fröätande djuren. För det andra är det svårare för stora 
frön att utveckla en fröbank. Delvis hänger det samman med risken att fröet blir 
uppätet. Men troligen har det också att göra med möjligheterna för att fröet 
transporteras nedåt i marken. Små frön ”rinner” lättare ner i marken, medan stora frön 
ligger kvar på markytan. Små frön kan lättare gå in i ett vilstadium. För stora frön 
äller ofta att de ”måste gro eller dö”. För det tredje ing

nödvändighet att antalet frön som kan produceras av en moderplanta blir färre. En växt 
som har en given mängd resurser till sitt förfogande kan göra färre men större frön, 
eller fler men mindre frön.  
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FIGUR 3-7  Avvägningen mellan fröstorlek och fröproduktion hos växter i natur-
betesmarker (från Jakobsson & Eriksson 2000). Lägg märke till att skalan på axlarna 
är logaritmisk. 
 
 
Vad är då fördelen med att göra många frön? I första hand innebär många frön helt 
enkelt fler tillfällen för avkomman att etableras. Detta kan också ses som en 
riskspridning – ”man lägger inte alla ägg i samma korg”, liknande den som tidigare 
beskrevs för frövila. Att producera många frön kan också ses som ett sätt att förbättra 

öspridningen över längre avstånd. Chansen ökar att åtminstone något frö når långt 

fröstorlek skulle det bara finnas arter (eller kanske en art) 
ed en given ”bästa” fröstorlek. Genom att de små fröna når flera platser kan de alltid 

fr
bort från moderplantan. Dessutom sprids små frön lättare med vinden. Evolutionen har 
således frambringat en rik variation på temat stora (och få) och små (men många) frön. 
I FIGUR 3-7 visas hur denna avvägning kan se ut för arterna i en naturbetesmark. 
FIGUR 3-8 visar hur samma variation i fröstorlek påverkar hur mycket etableringen är 
beroende av störningar i växttäcket. Etablering från små frön är som synes mera 
beroende av att små störningar uppkommer i vegetationen. Groddplantor som 
utvecklas från stora frön är mera konkurrenskraftiga. 
 
Vi har tidigare berört (FIGUR 2-6) hur en variation i fröstorlek kan påverka de olika 
arternas förekomst i ett landskap. Lite förenklat kan man säga att småfröiga arter 
sprids bättre, att de når fler platser, men att de har svårare att konkurrera när de väl är 
på plats. De mera storfröiga arterna har svårare att nå så många platser, men väl där 
har de större chans att lyckas. Det hela påminner om ett sorts spel, och faktiskt har 
förhållandena mellan stora och små frön beskrivits genom att använda spelteori. Man 
kan därmed visa att det inte finns någon enskild ”spelstrategi” som alltid är bättre än 
alla andra – vore det så för 
m
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lura de större fröna på ”tomma” platser. De stora fröna vinner dock när stora och små 
rön möts (FIGUR 2-5). 

å 
llfredställande förklaring till att så många olika varianter av fröstorlekar (liksom 
rögroningsbeteenden, fröproduktion med mera) kan finnas hos arter som lever under 
amma miljöförhållanden. Fortfarande finns det dock ganska få studier som undersökt 
pelteorins förutsättningar och den får än så länge ses som just bara en teori. 

 
 
 

 
 

 

nkla metoder men svåra studieobjekt 

f
 
S har spelteorin beskrivits. Det är en attraktiv teori eftersom den ger en 
ti
f
s
s
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
FIGUR 3-8  Sambandet mellan fröstorlek och graden av störningsberoende etablering 
av groddplantor (från Jakobsson & Eriksson 2000). Y-axeln anger hur mycket 
rekryteringen ökas av små störningar. Ju lägre värdet är, desto bättre klarar arten 
rekrytering i ostörd vegetation. 
 
 
Växternas populationsdynamik 
 
E
 
Att studera växternas populationsdynamik är en tålamodskrävande sysselsättning. 
Studier av populationer förutsätter att man följer enskilda individer över en längre tid. 
Växter är ofta små, de växer tätt och det är inte så lätt att känna igen enskilda 
individer. Man kan sätta ringar på fåglar, plastmärken på älgar och måla på snäckornas 
skal. Men hur märker man upp individerna i en population av små växter, där det 
kanske finns tusentals individer bara på några kvadratmeter? 
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För växter med stora individer, som träd och buskar, är populationsstudier i detta 
avseende ganska lätta. Träden är tillräckligt stora och beständiga för att 
ppmärkningen ska vara enkel. Å andra sidan är träd, liksom många klonbildande 

n av växtekologins klassiska studier påbörjades på 1940-talet av en svensk forskare, 
arl Olof Tamm, när han på sin fritid i närheten av sommarstugan i Roslagen lade ut 

provrutor i populationer av några vanliga svenska växtarter, bland annat blåsippa 
nicula 

europaea). Tamm, som med tiden blev professor vid Sveriges Lantbruksuniversitet, 
fortsatte tålmodigt att följa populationerna. Han noterade om individerna blommande, 
om de dog och om nya individer etablerades. I de flesta fall fortsatte de ursp ngliga 
individerna bara att leva och variationen mellan åren handlade då mest om de 
blommade eller ej. Studierna publicerades efterhand, men fick sin rättmätiga 
uppmärksamhet först då John L. Harper i sin bok ”Population Biology of Plants” 
beskrev Tamms unika studier. Harper använde informationen som Tamm samlat in 
och kunde bland annat uppskatta populationernas livslängd, något som då aldrig 
tidigare gjorts för växter. Dessutom gav Tamms studier en ny men dittills okänd bild 
av hur långsam dynamiken kan vara hos perenna växter. 
 
Tamm använde sig av några av de enkla metoder som fortfarande anvä ds vid 
populationsstudier på växter. Man lägger ut provrutor, eller någon annan typ av fasta 
referenspunkter, i den population som ska undersökas. Växtindividernas identitet 
fastställs av deras position i förhållande till referenspunkterna. I populationer där 
individerna står tätt, kan man underlätta identifikationen med någon so

, men någon motsvarande metod fungerar 
nappast för växter. Visserligen finns det forskare som med stor ansträngning märkt 

 vart de tagit vägen, men dessa försök har knappast 
arit särskilt framgångsrika. Under senare år har genetisk teknik utvecklats som gjort 

räldrarna till de plantor som grott. Detta är en 
amkomlig väg för att studera vart fröna hamnar, men det krävs ett oerhört stort arbete 

, plast eller metall), lite 
xtiltejp i olika färger, tuschpennor och en stor portion tålamod, är det bara att sätta 

igång. Men vad kan då en populationsstudie leda fram till? 

u
arter, mycket långlivade. Eftersom populationsstudier underlättas av att man följer 
individer under hela deras liv, finns därför ytterligare ett problem med växter. Många 
arter har så långlivade individer att forskarens eget liv (eller i alla fall forskarens 
projekt) inte räcker till. 
 
E
C

Sa(Anemone hepatica), Adam och Eva (Dactylorhiza latifolia) och sårläka (

ru

n

rts fast 
markering på själva växten. 
 
Ett annat problem för den som vill studera växternas populationsdynamik är att det är 
mycket svårt att följa enskilda frön. En fågelforskare kan klättra upp till ett bo och 

ärka upp fågelungarna innan de är flyggam
k
frön, för att senare försöka lista ut
v
det möjligt att i efterhand identifiera fö
fr
för att göra genetiska analyser av alla tänkbara föräldraplantor. En forskare med 
sådana ambitioner måste ha tillgång till rejäla forskningsanslag, och det är inte så 
vanligt inom populationsforskningen. 
 
Växter är alltså inte så lätta studieobjekt för en populationsekolog, även om metodiken 
i fält i allmänhet är enkel. Utrustad med märkstavar (av trä
te
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Växtpopulationernas tillväxt och reglering 
 
Den vanligaste målsättningen för en populationsstudie är att ta reda på vad som avgör 
populationernas storlek, tillväxt och utbredning. För att lösa denna uppgift behöver 
man veta vilka faktorer som påverkar olika faser i växternas livscykel: blomning, 
fröproduktion, spridning, etablering och de etablerade plantornas livsöden. I detta 
avsnitt ges en kortfattad översikt av populationsekologi. Den som är mer intresserad 

kommenderas att läsa en utmärkt lärobok av Jonathan Silvertown & Deborah 

gentligen bestäms en populations storlek inte bara av dess tillväxt, utan också av 

et finns ett stort antal tänkbara faktorer som påverkar populationernas storlek och 

e flesta studier visar att det oftast råder ganska svaga täthetseffekter i naturliga 

ar och betestryck (eller 

re
Charlesworth: Introduction to Plant Population Biology (publicerad 2001 av förlaget 
Blackwells). 
 
Populationstillväxt kan enklast beskrivas som en kvot mellan populationens storlek 
(N) vid en viss tidpunkt (som vi kan kalla t+1) och populationens storlek vid närmaste 
föregående tidpunkt (t). Ofta är ett ”tidssteg” ett år. Skillnaden i tid mellan t och t+1 är 
i så fall ett år. Populationstillväxten (som ofta benämns R, eller med den grekiska 
bokstaven lambda, λ) blir då N(t+1)/N(t). Om λ = 1 är populationens storlek 
oförändrad. Om  λ < 1 minskar populationen och om λ > 1 ökar populationen. Ofta 
används ett annat mått på populationstillväxt, som betecknas r och som definieras som 
ln (λ), alltså den naturliga logaritmen av λ. En konstant populationsstorlek har då r = 0. 
Denna förklaring av begreppet populationstillväxt är lite förenklad, men kan tjäna som 
utgångspunkt för den fortsatta beskrivningen av växternas populationsdynamik. 
 
E
immigration och emigration, alltså av individer som antingen kommer till, eller lämnar 
populationen. Ofta gör man det förenklande antagandet att immigration och emigration 
är försumbara, eller att de tar ut varandra. Ibland (som vi ska se nedan när ”regional 
populationsdynamik” beskrivs) är dessa antaganden inte rimliga, utan måste ersättas 
med mera realistiska antaganden. 
 
D
tillväxt: pollinatörer, betande djur, tillgång på ljus, vatten eller näringsämnen och 
störningar av olika slag. Ofta skiljer man mellan reglerande faktorer och begränsande 
faktorer. En reglerande faktor är en faktor vars effekt beror på populationens täthet; ju 
tätare (eller större) population, desto starkare effekt har faktorn. Vissa faktorer som 
påverkar populationerna uppträder ofta på ett sådant täthetsberoende sätt. 
Resurstillgång (ljus, vatten, näringsämnen) är oftast täthetsberoende, liksom påverkan 
av olika djur, pollinatörer eller fröätare. Andra faktorer, i form av yttre störningar eller 
effekter av väder, som torka eller kyla, påverkar vanligen populationen oberoende av 
tätheten. De sistnämnda kan då ses som viktiga begränsningar för populationen, även 
om de inte reglerar populationens storlek. 
 
D
populationer av växter. Starka effekter av täthet får man i odlade populationer, till 
exempel bland åkrarnas grödor. I naturliga populationer tycks populationernas täthet 
spela en mindre roll. Istället begränsas populationerna oftast av täthetsoberoende 
faktorer. För naturbetesmarkernas växter är störning

 63



 

igenväxning av betesmarken) faktorer som påverkar växternas populationer i stort sett 
beroende av deras täthet. 

a att studera. Det är givetvis bäst om dessa stadier så nära som möjligt 
otsvarar verkliga tillstånd i växtens liv, men de ska också väljas så att de rent 

o
 
 
Hur man analyserar populationernas tillväxt 
 
Vanligen har man en viss bakgrundskunskap om den växt som ska undersökas, 
åtminstone tillräcklig för att kunna göra en grafisk beskrivning av artens livscykel. I 
FIGUR 3-9 visas en livscykel som är uppdelad i ett antal livscykelstadier som kan 
anses lämplig
m
praktiskt kan urskiljas i fält. De bör inte vara för många (då blir det problem med 
datainsamlingen) men inte heller så få att man döljer viktig variation inom ett och 
samma livscykelstadium. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGUR 3-9  En schematisk livscykel för en växt. Se texten för en förklaring av 
beteckningarna på pilarna. 
 
 
För en perenn växt innebär det vanligen att man urskiljer frön, groddplantor, små 
juveniler, stora juveniler, vegetativa plantor och reproduktiva (blommande) plantor. 
Gränserna mellan några av stadierna är lätta att definiera (till exempel mellan 
vegetativa och reproduktiva). I andra fall kan det vara svårare. Gränsen mellan stora 
juveniler och vegetativa plantor kan dras vid den minsta storlek som observerats för 

Reproduktiv
planta

Vegetativ
planta

Groddplanta

Frön

Liten juvenil

Stor juvenil

a32 a43

a54

a44

a55

a65

a56

a66

a16

a21 a64

Reproduktiv
planta

Vegetativ
planta

Groddplanta

Frön

Liten juvenil

Stor juvenil

a32 a43

a54

a44

a21 a64

a55

a65

a56

a66

a16

 64



 

reproduktiva individer. De vegetativa individerna betraktas då som ”potentiellt” 
blommande (men av någon anledning blommar de inte). Gränsen mellan små och stora 

veniler är godtycklig, men kan vara användbar ändå, eftersom individerna under sin 
llväxt troligen löper en allt mindre risk att dö. Blandar man små och stora juveniler 

 i individernas livsöden. 

förökning som en övergång direkt från vegetativa eller 
lommande individer och till stora juveniler (som kan antas motsvara en vegetativ 
otterplanta). 

a  görs av 
vergångarna tillåts variera. Man kan också undersöka flera olika populationer och på 
 sätt få fram en rumslig variation i populationsdynamiken. 

ionsmatris och en populationsvektor. Matrisen innehåller 
atriselement aij som beskriver övergångarna i livscykeln (pilarna i FIGUR 3-9). 
ektorn innehåller antalet individer (Ni) i respektive livscykelstadium i livscykeln i 

ju
ti
finns en risk att man just döljer viktig variation
 
Genom fältstudier av en växtpopulation kan man sätta siffror på övergångar mellan de 
olika livscykelstadierna. Vanligen beräknas övergångarna årsvis. Hur många frön 
produceras av de blommande individerna? Hur stor är sannolikheten att ett frö gror 
och att groddplantor överlever till en små juveniler? Övergångarna kan också gå 
”bakåt”. En blommande individ kanske året efter blir en vegetativ individ. Det kan 
också finnas övergångar som ”hoppar över” vissa stadier. En stor juvenil kanske direkt 
från ett år till nästa utvecklas till en blommande individ. För klonbildande växter kan 
man beskriva vegetativ 
b
d
 
V nligen följs populationerna under flera år, så att de olika beräkningarna som
ö
så
 
 
 

 
 
FIGUR 3-10  En populat
m
V
FIGUR 3-9. 
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Nästa steg i undersökningen är att använda de data som samlats i fält för att göra en 
populationsmodell. Den vanligaste typen är en så kallad matrismodell, som har den 
egenskapen att de olika övergångarna kan sättas in i en matris. Denna matris 
multipliceras med en vektor som beskriver antalet individer i de olika 
livscykelstadierna. I FIGUR 3-10 visas den matris och den vektor som motsvarar 

vscykeln i FIGUR 3-9. En sådan multiplikation beskriver en övergång från ett år till 

eräkna populationstillväxten kan dessa modeller klargöra vilka delar i 
vscykeln som har störst betydelse för populationens tillväxt. Detta sker genom att 

kan teoretiskt sett variera 
ån 0 till 1, men summan av elasticiteterna för hela livscykeln är alltid 1. Genom att 
isa elasticitetsvärdena får man således en direkt bild av vilka livscykelövergångar 
om är viktigast för populationstillväxten. 

ll att elasticiteten för bägge arterna är högst för övergångar mellan stora etablerade 
divider, vegetativa eller blommande. Övergångar till groddplantor visar däremot låga 

ltid viktigare att de etablerade individerna överlever och tillväxter än att 
nya individer gror och etableras. Men svaret blir nej om man ser populationen i ett 
längre tidsperspektiv. Eftersom alla individer förr eller senare dör, måste nya individer 
komma till för att populationen ska finnas kvar. Låga elasticitetsvärden måste därför 

li
nästa år (alltså från t till t+1). Genom att upprepa multiplikationen erhålls en 
beskrivning av populationens utveckling. Varje övergång (som kallas matriselement) i 
matrisen motsvaras av en pil i FIGUR 3-9. Ett matriselement betecknas aij, och suffixet 
ij betecknar siffrorna, till exempel 32, som betyder övergången från stadium 2 till 
stadium 3. Verkar detta svårbegripligt går det bra att följa det fortsatta resonemanget 
ändå, om man bara accepterar att matrismodellen ”räknar rätt”. 
 
Matrismodeller är mycket användbara redskap för undersökningar av populationer och 
det finns färdiga datorprogram som utför de olika beräkningar som modellerna gör. 
Förutom att b
li
man beräknar hur varje övergång inverkar på λ. Denna inverkan brukar benämnas 
”elasticitet” och kan översättas som den relativa effekten på λ av en viss proportionell 
förändring i varje övergång i livscykeln. Elasticitetsvärdena 
fr
v
s
 
 
Populationsdynamik hos några perenna arter 
 
I FIGUR 3-11 och FIGUR 3-12 visas livscykeln hos två vanliga betesmarksväxter, 
rödkämpar (Plantago media) och småborre (Agrimonia eupatoria). Att frön inte visas i 
dessa livscykler beror på en teknisk finess – de flesta frön som produceras gror redan 
året efter. Då tidsstegen motsvarar hela år, blir övergången direkt från blommande 
individer till groddplantor. Det kan förstås finnas en fröbank, men i brist på närmare 
kunskap om hur antalet frön i fröbanken förändras över tid, brukar man betrakta 
antalet frön som tillkommer och försvinner från fröbanken som konstant. Bägge dessa 
arter har undersökts under flera år och på flera olika platser och figurerna 
sammanfattar resultaten vad gäller populationernas elasticitet. Man kan lägga märke 
ti
in
värden. Betyder detta att fröproduktion och etablering är förhållandevis betydelselösa 
för populationerna? Svaret är både ja och nej. Svaret är ja för den redan etablerade 
populationen, och sett i ett kort tidsperspektiv. För en population av en perenn art är 
det nästan al
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alltid tolkas med stor försiktighet – de berättar bara en del om hur populationens 
storlek bestäms. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGUR 3-11  En livscykel för rödkämpar (Plantago media). Siffrorna anger 
elasticiteten, det vill säga den relativa effekten på populationens tillväxt, som blir 
följden av en förändring i respektive övergång i livscykeln (från Eriksson & Eriksson 
2000). I texten ges en mera utförlig förklaring. 
 
 
 
Populationsdynamik hos fältgentiana 
 
En annan faktor som ofta påverkar populationsdynamiken, i synnerhet hos kortlivade 
växter, är växlingar mellan åren i fråga om väder, framför allt nederbörd. En art som vi 
undersökt under en längre tid är fältgentiana (Gentianella campestris). Fältgentiana 
har minskat kraftigt under senare år. Även om det fortfarande finns flera stora och 
livskraftiga populationer, är de flesta populationer små och isolerade och lever på 
platser där den framtida betesdriften är osäker. Av 28 populationer i Södermanland 
som vi började följa 1993 hade 7 försvunnit 2005, alltså ett utdöende motsvarande 25 
%. 
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FIGUR 3-12  En livscykel för småborre (Agrimonia eupatoria). Siffrorna anger 
elasticiteten, det vill säga den relativa effekten på populationens tillväxt, som blir 

ljden av en förändring i respektive övergång i livscykeln (från Kiviniemi 2002). I 

ngningar i populationsstorlek. FIGUR 
-13 visar hur några olika populationer varierat i storlek under 1993-2006 (uppgifter 
rån några år saknas). Vad som styr dessa växlingar är inte helt klarlagt. Att 

men närmare analys har visat att svängningarna 
te var synkroniserade över landskapet. Avsaknaden av synkronisering tyder på att 

 utraderas av denna typ av svängningar i populationsstorleken. Troligen är detta en 
el av förklaringen till att fältgentiana minskar, även om beteshävden fortgår som 

fö
texten ges en mera utförlig förklaring. 
 
 
 

ältgentiana har mycket markerade årsvisa sväF
3
f
väderförhållanden spelar in är troligt, 
in
lokala faktorer inverkar på populationerna. Framför allt de små populationerna kan 
variera av vad som närmast är ”slumpskäl”. Vissa år lyckas några individer producera 
stora mängder frön och detta medför god etablering av groddplantor året efter. 
Ytterligare ett år framåt (fältgentiana är tvåårig) kommer så en ny generation av 
blommande individer. Misslyckas däremot etableringen, finns det få eller i värsta fall 
inga individer kvar som kan utveckla blommor. Lokala förhållanden kan alltså 
oberoende av vädret ha en stor inverkan på dynamiken. Små populationer riskerar att 
helt
d
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tidigare. De små populationerna löper helt enkelt en avsevärd risk att dö ut även om 
ötseln av betesmarkerna fortsätter. sk

 
 

FIGUR 3-13  Populationsdynamik hos fältgentiana (Gentianella campestris). Figuren 
visar hur storleken av några populationer växlat mellan åren 1993 och 2006. 
Populationen i Västra Malma – Vreten är numera utdöd. Luckorna i diagrammen beror 
på att data fattas för de åren. 
 
 
 
Utdöenderisker för långlivade arter 
 
Lokala utdöenden av det slag vi kan se hos fältgentiana är svårare att studera hos 
långlivade arter. Populationer av arter som rödkämpar och småborre har en förmåga att 
klara sig kvar, även under förhållanden som är mindre bra för arten. För välmående 
populationer är det än mindre troligt att vi kan iaktta något lokalt utdöende bland de 
populationer vi studerar. Likväl vet vi att lokala utdöenden sker även hos långlivade 
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växter, det är bara svårt att mäta hur ofta detta sker, eftersom ett forskningsprojekt 
sällan pågår tillräckligt länge. 
 
För att uppskatta risken för utdöenden för långlivade växter kan vi återigen ta 
matrismodellerna till hjälp. Om vi har tillgång till fältdata om övergångarna i en arts 
livscykel från olika år eller olika platser, kan vi få en bild av hur dessa övergångar 
varierar. Denna variation kan användas till att konstruera olika matriser. Med hjälp av 
ett datorprogram konstruerar man en ny modell som innehåller dessa olika matriser. 
Varje enskild matris ges ett värde mellan 0 och 1 som motsvarar sannolikheten att just 
denna matris ”inträffar”. Detta innebär att varje gång modellen hoppar fram ett år, 
används matriserna med just denna sannolikhet. Upprepas detta för en tidsserie av 50 
eller 100 år, simulerade i en dator, får vi en bild av populationsutvecklingen (även om 
den förstås bara är en hypotes). Av rena slumpskäl kanske populationen efter en viss 
tid, till exempel efter 38 år, dör ut. På så sätt kan vi säga att vi observerat ett utdöende 
av populationen. Därefter upprepas proceduren ett stort antal gånger (ofta görs 
simuleringen 1000 gånger). Utan att egentligen anstränga oss har vi i vår dator 
simulerat 1000 olika populationsutvecklingar. Låt oss anta att av dessa 1000 
populationsutvecklingar råkade populationen dö ut (det vill säga nå populations-
storleken N = 0) i 57 fall. Utdöenderisken för den simulerade populationen blir således 
57/1000 = 5,7 %. 
 
I TABELL 3-4 sammanfattas simulerade utdöenderisker under 50 år för några av 
naturbetesmarkernas växter. I tabellen anges hur stor populationen var i början av 
simuleringen. För att resultaten ska bli meningsfulla måste dessa startpopulationer vara 
realistiska vad gäller storlek och sammansättning. Populationer med 50-100 individer 
måste betraktas som små. Tabellen ger därför en antydan om hur stor risken är att små 
populationer av olika arter dör ut under en tidsperiod av 50 år under förhållanden av 
fortsatt beteshävd. Vi kan se att risken för utdöende hos de perenna arterna är liten, 
noll eller nära noll, medan den är betydligt större för de kortlivade biennerna 
fältgentiana och spåtistel. En allmän slutsats är således att naturliga utdöenden är 
betydligt vanligare hos kortlivade växter än hos långlivade.  

 som kattfot (Antennaria dioica), blåsuga (Ajuga 
yramidalis), brudbröd (Filipendula vulgaris) och ängsvädd (Succisa pratensis). Med 
tor sannolikhet utgör dessa bestånd rester av tidigare, betydligt större, populationer. 

olikt minskat i storlek, med de har ännu inte dött 
t. 

 
Förutom att risken för utdöende under fortsatt beteshävd är liten för långlivade arter, 
har de en inneboende förmåga att ”dröja kvar” även om miljöförhållandena försämras. 
Den som promenerar runt i skogar som för 50-75 år sedan var halvöppna betesmarker 
kan lätt se en bekräftelse på detta. Ofta finner man spridda och små bestånd av 
ånglivade öppenmarksarterl

p
s
Dessa populationer har förvisso sann
u
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TABELL 3-4  Utdöenderisker för populationer av ett antal naturbetesmarksväxter 
med olika livscykel. Utdöenderiskerna har beräknats för en tidsperiod av 50 år med 

jälp av datorsimuleringar av populationsmodeller som anpassats till observerade h
fältdata. Storleken på populationen när simuleringen startar anges som N0. I texten ges 
en mera utförlig förklaring. 
                                     
 
Bienner     N0    Utdöenderisk efter 50 år                          
 
Fältgentiana   200-500  40-60 % 
Gentianella campestris    
 
Spåtistel   60-400  42-72 % 
Carlina vulgaris 
 
Perenner 
 
Rödkämpar   50-400  ≈ 0 % 
Plantago media 
 
Småborre   50-400  ≈ 0 % 
Agrimonia eupatoria 
 
Humleblomster   50-400  ≈ 0 %  
Geum rivale 
                                     
 
 
Regional populationsdynamik och spridningsbegränsning 
 
Hittills har vi mest berört lokal populationsdynamik, alltså svängningar i antalet 
individer som tillhör en bestämd population inom ett avgränsat område. Undersöker 
man arternas förekomst över en större yta, kanske flera kvadratkilometer, finner man 
att de flesta arter har en fläckvis förekomst. Det finns flera lokala populationer inom 
regionen. Begreppen ”lokal” och ”regional” används ofta lite godtyckligt för att 
beteckna ett mindre respektive ett större område (jämför begreppen lokala och 
regionala processer i FIGUR 2-1). För naturbetesmarkerna kan det vara lämpligt att 
använda ordet lokal för en viss avgränsad naturbetesmark. Regional syftar då på ett 
större område, ett landskap, som innehåller flera naturbetesmarker med 
mkringliggande åkrar, skogar, sjöar, vägar och bebyggelse. 

å samma sätt som det finns en lokal populationsdynamik, som vi beskriver som 
ängningar i individantal över en tidsrymd av flera år, kan vi tala om en regional 

populationsdynamik. Den regionala dynamiken beror förstås ytterst på de olika lokala 

o
 
P
sv
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populationernas dynamik, men innefattar också spridningen mellan de lokala 
populationerna. I studier av regional populationsdynamik intresserar man sig för två 
viktiga processer: kolonisation (etablering av nya populationer) och lokala utdöenden.  
 
Regional populationsdynamik har ungefär samma innebörd som det inom ekologin 
fta an egrep opu tions ynam . Teorin om etapopulationer berörs 
en i nästa kapitel. Här kan vi nöja oss med att nämna att en metapopulation består av 

bu dna med va
er det i en metapopulation en fortlöpande omsättning av populationerna, så att de 

as. Studier av 
metapopulationsdynamik har kommit fram till att växter oftast inte har några typiska 

nds här den mer neutrala benämningen regional 
ik. 

Kolonisation innebär att frön (eller andra spridningsorgan) sprids och ger upphov till 
tablering på en plats där ingen population av arten fanns tidigare. En vanlig 

 i äldre ekologisk litteratur är att de flesta växtarter förekommer på alla 
latser som är lämpliga för arten; växterna finns helt enkelt överallt där de har 

te decennierna har dock 
visat att så inte är fallet. Istället är de flesta arterna i varierande utsträckning 

ridningsbegränsade. Detta innebär att det inom en region finns åtskilliga platser som 
rternas perspektiv.  

visa spridningsbegränsningar är att experimentellt så ut eller 

ngen, var platsen icke 
ockuperad. FIGUR 3-14 visar ett exempel på spridningsbegränsningar hos backtimjan 
Thymus serpyllum). Timjan trivs på torra gräsbackar. Ofta förekommer torrbackar i 
nslutning till gamla järnåldersgravfält. I liknande miljöer, men där inget gravfält 
nns, förekommer timjan i långt mindre utsträckning. Experiment visade att 

vfält med timjan som på 
rrbackar utan timjan. Den enklaste förklaringen till dessa resultat är att timjan har en 

o vända b pet metap la d ik  m
ig
ett antal lokala populationer som är för n randra genom spridning. Vidare 
sk
inom en viss tidsrymd dör ut för att senare sannolikt återkoloniser

metapopulationer. Därför anvä
populationsdynam
 

e
uppfattning
p
möjlighet att växa och föröka sig. Forskningen under de senas

sp
står ”tomma”, icke ockuperade, om man ser det ur de enskilda a
 
E
in

tt enkelt sätt att på
plantera arter på platser där de inte förekommer. Om de klarar sig är platsen 

”lämplig”, men eftersom arten inte var där innan inplanteri

(
a
fi
inplanterad (insådd) timjan klarar sig lika bra på gra
to
begränsad spridningsförmåga och att den inte förmått kolonisera alla lämpliga platser i 
landskapet. Våra studier visar att timjan inte är något ovanligt exempel. I själva verket 
har spridningsbegränsningar påvisats hos praktiskt taget alla arter (60 arter) som vi 
undersökt i detta avseende. 
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FIGUR 3-14  Spridningsbegränsning hos timjan (Thymus serpyllum). Figur A visar 
andelen torrbackar av olika slag med populationer av timjan. Figur B visar att 
experimentell etablering är lika god på torrbackar med populationer av timjan som på 
torrbackar utan timjan (från Å. Eriksson 1998). 
 
 
 
Ökar spridningsbegränsningen när landskapet förändras? 

n spännande frågeställning är om spridningsbegränsningar påverkas av hur 
ndskapet ser ut. Från ett teoretiskt perspektiv borde vi förvänta oss att växter som 
ver i miljöer som är isolerade i landskapet är mera spridningsbegränsade än arter i 
era vanliga miljöer. Trots att detta låter som ett rimligt påstående, är det inte så lätt 

tt undersöka. En anledning till detta är att det är svårt att kartlägga alla ”lämpliga” 
ockuperade såväl som icke ockuperade) lokaler i ett landskap. En annan anledning är 
tt många arter har en förmåga att dröja kvar på platser, även flera decennier efter att 
iljön förändrats till det sämre (ur artens egen synvinkel). Detta gör att växtarternas 

örekomst i vårt moderna landskap i stor utsträckning beror på hur landskapet såg ut 
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för k
öra noggranna genetiska undersökningar. Så svaret på frågan om hur 
pridningsbegränsningarna skiljer sig mellan olika landskap får invänta framtida 
orskning. Men klart är att flertalet av naturbetesmarkernas växter har svårigheter att 
prida sig i dagens uppbrutna landskap, där naturbetesmarkerna ofta ligger i 
gästvänliga omgivningar (sett från naturbetesväxternas synvinkel). Många av de 
pridningssätt som var viktiga förr i tiden finns inte kvar idag: hötransporter, redskap 
ch boskap som flyttades runt mellan ängar och betesmarker, och inte minst bönderna 
jälva som förflyttade sig mellan sina fodermarker (och kanske rent av spred frön 
vsiktligt). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

anske 50-100 år sedan. Det är vidare svårt att avgöra graden av isolering utan att 
g
s
f
s
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s
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s
a
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

FIGUR 3-15  Pollenbegränsad fröproduktion hos kattfot (Antennaria dioica). Figur A 
visar hur frösättningen ökar med ökad populationsstorlek. Figur B visar hur 
fröproduktionen ökar efter experimentell handpollinering i populationer av olika 
storlek (från Öster 2007) (jämför med FIGUR 3-3). 
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Förutom spridningsbegränsningar innebär dagens uppbrutna landskap, där 
naturbetesmarkerna har ”fragmenterats”, att växter som är beroende av pollinering från 
andra individer kan få problem med fröproduktionen. Ett exempel är kattfot, som är 
enkönad, med olika honliga och hanliga individer. I små populationer som ligger 
isolerade finns en risk att det uppstår brist på det ena könet. Finns det få honor men 
många hanar blir honorna förvisso pollinerade, men den totala fröproduktionen blir 
låg. Finns det endast få hanar kommer honorna att bli bristfälligt pollinerade, även om 
de i övrigt har resurser för att producera frön. Små populationer av kattfot har ofta en 
skev könskvot (FIGUR 3-3). 
 
I FIGUR 3-15 visas hur fröproduktionen i olika kattfotspopulationerna beror på 

llgången på hanar i populationens närområde. Är könskvoten skev blir kattfot 

kap 
 kattfot är 
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ma att 

ionernas 

 
n negativ 

 
 

 

 
således, men kan ändå dröja kvar under lång tid, kanske flera decennier. En art som vi 
undersökt särskilt noga vad gäller regional populationsdynamik, är ängsvädd (Succisa 
pratensis). FIGUR 3-16 visar dess utbredning inom ett undersökningsområde i Nynäs 

n betesmark. Idag däremot, finns 
ästan hälften av ängsväddspopulationerna i skogsmark. 

ti
pollenbegränsad, det vill säga brist på pollen ger upphov till en minskad fröproduktion. 
Det är uppenbart att kattfotspopulationerna som förekommer i dagens lands
påverkas negativt av att naturbetesmarkerna är små och isolerade. Eftersom
en klonbildande växt, kan de lokala populationerna finnas kvar under lång tid, m
kan förvänta oss att de med tiden minskar i storlek. Små populationer riskerar att dö ut 
och kattfot kan förväntas bli alltmera ovanlig i landskapet. 

Som en följd av att växtpopulationerna minskar i storlek, ökar också risken för 
negativa inavelseffekter. Inavel beror på att närbesläktade individer korsas. För arter 
som normalt brukar korsbefruktas innebär det att dåliga arvsanlag kan kom
påverka kvaliteten hos avkomman. Kombinationen av spridningsbegränsningar, 
pollinationsbegränsningar och inavelseffekter gör att minskande populationer kan 
hamna i en negativ ”spiral”: förutsättningarna för de lokala populat
överlevnad blir allt sämre och i slutändan riskerar en hel regional population att 
raderas ut. 

Det är troligt att flera av naturbetesmarkernas växtarter hamnat i en såda
spiral. Arter som fältgentiana (Gentianella campestris), vissa arter av ögontröst (till 
exempel finnögontröst, Euphrasia rostkoviana ssp. fennica) och inlandspopulationer 
av höskallra (Rhinanthus serotinus) befinner i ett mycket utsatt läge. Men även mera 
vanliga arter, som kattfot, kan mycket väl vara hotade på längre sikt. 

Ängsvädd: ett exempel på restpopulationer 

Eftersom många av naturbetesmarkernas växter är långlivade finns det troligen många 
restpopulationer. En restpopulation har en populationstillväxt λ < 1 och minskar

naturreservat, söder om Trosa i Sörmland. Ängsvädd är en ganska typisk art för 
naturliga fodermarker, men återfinns ofta i skog som fram till 1940-talet var 
betesmark, men som därefter vuxit igen. De allra flesta av dagens populationer av 
ängsvädd är belägna på platser som 1945 var öppe
n

 75



 

 
 
FIGUR 3-16  Utbredningen av populationer av ängsvädd (Succisa pratensis) i norra 
delen av Nynäs naturreservat, Södermanland (från Mildén m.fl. 2006). 
Cirkeldiagrammen visar populationernas förekomst i olika vegetationstyper.  
 
 
Genom att använda detaljerad information om populationsdynamik som insamlats i 

egionala dynamiken skulle kunna se ut i ett 
Därefter simulerades olika historiska 

fält, konstruerade vi en modell för hur den r
lera hundra år långt tidsperspektiv. f

landskapsutvecklingar för att få fram en bild av hur snabbt ängsvädd ”svarar” på 
landskapets förändring. Även om flera antaganden måste göras i en sådan modell, gav 
den ändå ett klart budskap: ängsväddens regionala population ”hinner inte med” en 
landskapsförändring, vare sig landskapet förbättras (det blir fler naturbetesmarker) 
eller försämras (det blir färre naturbetesmarker). Eftersom vi vet att 
naturbetesmarkerna minskat kraftigt under 1900-talet, kan vi dra slutsatsen att 
ängsvädd idag har en utbredning som beror på historiska och för ängsvädd ”bättre” 
landskap. 
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En översikt av regional dynamik hos naturbetesmarkernas växter 
 
Sammantaget visar våra studier av regional populationsdynamik att flera av 
naturbetesmarkernas arter är på väg att minska i förekomst trots att de förefaller vara 
ganska vanliga i dagens landskap. Inom teoretisk ekologi kallas detta fenomen för 
utdöendeskuld. Med utdöendeskuld menas att vi kan förvänta oss ett betydligt större 
regionalt utdöende av populationer och arter i framtiden. Arterna finns ännu kvar men 
de på väg att försvinna från det moderna landskapet. Men även om denna slutsats är 
rimlig, måste vi erkänna att den vilar på en svag kunskapsgrund. Blott ett fåtal arter 
har blivit föremål för mera omfattande studier. Även om vi väljer arter som ängsvädd, 
kattfot och fältgentiana, som är de enskilda arter som studerats mest ingående i 
hagmarksprojektet, så saknas väsentlig kunskap. Den största kunskapsbristen gäller 
spridning av frön över längre avstånd. Kortdistansspridning kan undersökas ganska 
enkelt, men vad som egentligen händer med den lilla men betydelsefulla andel frön 
som sprids längre sträckor, förblir höljt i dunkel. För flertalet av arterna saknas 
detaljerade populationsstudier, där övergångarna mellan livscyklernas faser beräknats.  
 
För att ändå försöka ge en mera allmängiltig bild av populationsdynamiken hos 
naturbetesmarkernas växter har ett antal egenskaper (som berör livsform, 
fröegenskaper, spridningssätt och rekrytering) sammanställts i Appendix. Idén att 
samla uppgifter om växternas egenskaper har lett fram till att flera databaser utvecklats 
i olika europeiska länder. Vår forskargrupp har medverkat i flera databasprojekt, 
tillsammans med forskare från många olika länder i Europa. Den mest omfattande 
databasen heter LEDA (Life-history traits of the Northwest European flora, www.leda-
traitbase.org). Den som planerar att starta studier av naturbetesmarkernas växter, 
liksom alla som är engagerade i naturvårdsarbete, kan hämta en hel del nyttig 
information från LEDA. 

 ändå en 
od bild av mångfalden av egenskaper hos arterna. Man bör nämna att vissa uppgifter, 
ramför allt fröproduktion och fröbank, bygger på ett svagt dataunderlag, men har ändå 

ta arterna sannolikt är spridningsbegränsade, såväl lokalt som regionalt. 
ånga arter (47 %) uppges ha förmågan att utveckla fröbank. Antagligen är detta en 

överskattning. Man bör ha i åtanke att enstaka studier som funnit att en art har en 

 
Egenskaperna i Appendix gäller ett urval arter som förekommer i naturbetesmarker 
inom våra forskningsområden. Som framgår av Appendix, finns inte uppgifter om alla 
egenskaper för alla arterna, men trots dessa luckor ger en sammanställning
g
f
tagits med för att möjliggöra för oss att dra åtminstone preliminära slutsatser om 
arternas dynamik. Vi kan konstatera att flertalet arter (84 %) är perenner eller 
klonbildande perenner. Fröstorleken varierar mellan 0,03 mg och 17 mg (bortsett från 
de arter som har de minsta fröna, som finns bland orkidéerna och bara väger någon 
miljondels gram). Fröproduktionen, som är beräknad per individ (eller per ramet hos 
klonbildande växter; se avsnittet Växternas livsformer, sid. 44), har indelats i klasser. 
De flesta arterna (62 %) förmår producera över 100 men färre än 1000 frön per 
individ. De flesta arterna (62 %) saknar särskilda spridningsorgan på frön och frukter. 
Av de arter som har sådana spridningsorgan, är vidhäftningsspridning vanligast. De 
flesta arter som undersökts har visat sig ha en fröbegränsad rekrytering. Detta innebär 
att de fles
M
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fröbank, kan ge en missvisande bild av artens förmåga i detta avseende. En mera 
llförlitlig slutsats är nog att relativt få av naturbetesmarkernas arter regelmässigt 

ategorin ”liten rumslig spridning”. 

de fragmenteringen av naturbetesmarkerna. 12 % av arterna 
lacerades i den kategori som innebär en god förmåga att spridas i såväl tid som rum. 

ti
utvecklar fröbank.  
 
I den sista kolumnen i Appendix görs ett försök att sammanfatta dessa egenskaper till 
en slutsats om regional populationsdynamik. Arterna har delats in i fyra kategorier, 
som var och en är en kombination av stor/liten ”rumslig spridning” (i huvudsak 
fröspridning) och stor/liten ”spridning i tiden”. 
 
För att placeras i kategorin ”stor rumslig spridning” har arterna någon av följande 
egenskaper: (a) frukter med fruktkött; (b) vidhäftningsspridning eller vindspridning i 
kombination med en fröproduktion i klasserna 101-1000 eller > 1000; (c) extremt små 
frön, < 0,001 mg (detta gäller endast orkidéer). Anledningen att fröproduktion 
kombinerades med vidhäftnings- och vindspridning är att dessa spridningssätt för att 
vara effektiva förutsätter en relativt hög fröproduktion, något som inte nödvändigtvis 
gäller för arter med frukter som aktivt eftersöks av djur. Övriga arter placerades i 
k
 
För att placeras i kategorin ”stor spridning i tiden” har arterna någon av dessa 
egenskaper: (a) klonbildande perenn; (b) fröbanksklass 2 (förmåga att utveckla 
permanent fröbank) i kombination med en fröproduktion i klasserna 101-1000 eller > 
1000. För att en fröbank ska kunna utvecklas krävs en relativt hög fröproduktion. 
Övriga arter placerades i kategorin ”liten spridning i tiden”. 
 
FIGUR 3-17 visar resultatet av denna klassificering. 69 % av arterna bedöms ha en 
liten rumslig spridningsförmåga, vilket ger stöd åt slutsatsen att många arter är 
känsliga för den fortlöpan
p
Här förväntas överlag mycket vanliga arter vara placerade. I flera fall stämmer detta 
bra. Arter som gråfibbla, blåbär och smultron återfinns i denna kategori.  
 
En knapp majoritet (51 %) av arterna bedöms ha en god förmåga till spridning i tiden. 
Även detta är ett resultat som överensstämmer med de vanliga observationerna av så 
kallade restpopulationer, alltså populationer av arter som dröjer kvar efter att 
betesdriften upphört i naturbetesmarkerna. Med tanke på att det finns en farhåga att 
klassificeringen av fröbankerna (kategori 2 i Appendix) kan vara en överskattning av 
flera arters förmåga att utveckla en fröbank, bör man dock vara försiktig med 
slutsatserna om spridningsförmågan i tiden.  
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FIGUR 3-17 Andelen arter från naturbetesmarker (från Appendix) med olika typer av 

gional populationsdynamik. Fyra re typer av dynamik urskiljs på grundval av ”stor” 

r på platser även efter att den 
ulturpåverkan som en gång skapade artens livsmiljö upphört; en oförmåga till 

spridning i ett landskap där resterna av de naturliga fodermarkerna blivit alltmera 
ovanliga och isolerade. Ser man dessa egenskaper ur ett naturvårdsperspektiv blir 
slutsatsen att skötseln av naturbetesmarkerna inte kan begränsas till själva 
betesmarken, utan bör innefatta även det omkringliggande landskapet, framför allt för 
att underlätta växternas spridning. 
 
 

eller ”liten” förmåga till spridning rumsligt och i tiden. I texten ges en mera utförlig 
förklaring. 
 
 
 

ngefär en tredjedel av arterna (30 %) placerades i kategorin ”liten” för både U
spridning i tid och rum. Dessa arter förväntas vara särskilt känsliga för den fortlöpande 
fragmenteringen av naturbetesmarkerna. Här återfinns flera arter som vanligen bedöms 
som minskande eller missgynnade i det moderna landskapet, till exempel darrgräs 
(Briza media), knägräs (Danthonia decumbens), jungfrulin (Polygala vulgaris), 
solvända (Helianthemum nummularium), blåsuga (Ajuga pyramidalis), ängsvädd 
(Succisa pratensis) och fältgentiana (Gentianella campestris). Men denna kategori 
yser även några arter som betraktas som tämligen triviala, till exempel hundkäx h

(Anthriscus sylvestris), kärringtand (Lotus corniculatus) och ängssyra (Rumex 
acetosa). Detta tyder på att arternas förekomst påverkas av många andra faktorer än 
deras förmåga till spridning i tid och rum. 
 
Att kategorisera arter på detta sätt innebär förstås en grov förenkling. Det går knappast 
att för en enskild art bygga några säkra resonemang på grundval av vilken kategori 
arten placerats i. Men översikten ger ändå en bild av huvuddragen som kännetecknar 
aturbetesmarkernas växter: en förmåga att dröja kvan
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4. Landsk

tt landskapet förändras i samband med skogsbruk, uppodling, anläggning av vägar, 
adsområdenas expansion, men också igenväxning av tidigare brukad mark, är globalt 
tt den viktigaste anledningen till att arter hotas och försvinner. Människans brukande 

v jorden och påverkan på olika arters livsmiljöer blir därmed ett centralt 
rskningsområde för naturvårdsbiologin. Eftersom människan är beroende av att 

tnyttja stora arealer för livsmedelsproduktion, boende och kommunikationer, är ett 
nsätt där människan bara ”förstör” knappast förenligt med humanistiska ideal om 
änniskors rätt till ett bra liv. För att kunna förena rimliga önskemål om bevarande av 

lika arters livsmiljöer med utveckling av en hållbar ekonomi och livsmedels-
roduktion behövs kunskap om hur växter och djur utnyttjar livsmiljöer i ett 
ränderligt landskap, där stora arealer också måste nyttjas för andra samhälleliga 

ehov än naturvård.  

apet förändras 
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BILD 4-1  En landskapsmålning från tidigt 1900-tal (Johan Krouthén, Rött hus med 

apmåleriets framväxt under 1800-talet (BILD 4-1). 
e landskap som skapades på duken var ofta mer en avbildning av konstnärens 
ppfattning av hur landskapet borde se ut, än av hur det såg ut i verkligheten. Man kan 

pickande höns en sommardag. Foto: Beijers Auktion). 
 
 
Men vad menar vi med ordet landskap? En del tänker säkert på de administrativa 
geografiska områden som vi kallar landskap, som Östergötland eller Skåne. För andra 
betyder landskap detsamma som ”ett stort område”, kanske överblickbart från en högt 
belägen punkt, eller så stort att man kan promenera igenom det på en dag eller så. Ett 
landskap kan också vara liktydigt med en ”bygd”, ett kulturhistoriskt och bruksmässigt 
sammanhållet område där invånarna känner samhörighet. En helt annan innebörd av 
landskap finner man inom konsten, där ordet landskap började användas i samband 
med det ofta romantiserande landsk
D
u
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förstås fråga sig vad ”verkligheten” egentligen är; landskapet skulle kunna ses som 
ågot som bara definieras av betraktaren. Denna vaga definition av landskapet står i 

lturhistoria. Landskapets utformning beror både på de naturliga 
örutsättningarna, klimat, jordmån, naturligt förekommande växt- och djurarter och 
änniskans brukande. Eftersom människan påverkat landskapet under en så lång tid, 

ar det ansetts självklart att människan och naturen ska betraktas som en helhet. 
Bruks- eller hävdhistorik har därför varit ett forskningsområde som haft en nära 
koppling till studier av växt- och djurarternas utbredning och förekomst. För 
naturbetesmarkerna är denna koppling viktig eftersom artrikedomen i naturbeten är 
beroende av en samverkan mellan kulturpåverkan och arternas biologi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n
stark kontrast till hur exempelvis en naturgeograf använder ordet landskap. Här 
framställs landskapet i form av strukturer formade av naturgivna förutsättningar (till 
exempel berggrunden) och olika naturliga processer, som landisens påverkan, eller 
erosionen orsakad av ett vattendrag. Man kan också använda begreppet landskap för 
att beskriva en viss naturtyp eller en viss typ av brukande, utan att syfta på något 
speciellt område, exempelvis ”skogslandskap” eller ”odlingslandskap”. Marin-
biologerna har på senare tid också börjat använda landskapsbegreppet ”undervattens-
landskap”, eller för den som uppskattar nya ord, ”sjöskap” och ”havsskap”.  
 
Inom den ekologiska forskningen används begreppet landskap i allmänhet på två olika 
sätt. I europeisk landskapsforskning har man av tradition gjort en stark koppling 
mellan biologi och ku
f
m
h

 
 
 
 
 
FIGUR 4-1  En formaliserad bild av ett landskap där olika miljöer beskrivs som ytor 
med olika form och inbördes läge.  
 
 
Under de senaste två decennierna har en annan forskningsinriktning om landskap 
utvecklats. Denna inriktning bygger på insikten att utbredningen av arternas livsmiljö 
över stora områden påverkar arternas förekomst och uppträdande. Vad som är ”stora 
områden” är förstås godtyckligt, men man kan säga att det innebär att det finns många 
olika platser med en viss lämplig livsmiljö. Om vi syftar på naturbetesmarker (som i 
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allmänhet är ett tiotal hektar stora) måste ett landskap vara så stort att flera olika 
naturbeten kan förekomma.  
 
Det som kännetecknar denna forskningsinriktning är att den på ett strikt och mycket 
formaliserat sätt hanterar den rumsliga strukturen hos landskapet. Landskapet beskrivs 
som en mosaik av ytor med olika storlek, form och inbördes avstånd (FIGUR 4-1). 
Ytorna innehåller olika livsmiljöer, och en växtarts dynamik i landskapet är en följd av 
spridningen mellan ytorna och artens överlevnad inom dessa ytor. 
 
Den viktigaste teoretiska bakgrunden till denna mera formaliserade landskapsekologi 
r ö-biogeografi (se kapitel 2) och den närbesläktade teorin om metapopulationer. En 

torprogram för 
antering av kartinformation blivit enklare att använda har också forskningen om 
ndskapsekologi snabbt utvecklats. 

IGUR 4-2  En schematisk beskrivning av en metapopulation. Ett landskap innehåller 

 

ä
metapopulation är en ”population av populationer” (FIGUR 4-2). Forskningen om 
metapopulationer har lett till ett starkt intresse för hur landskapens utformning 
påverkar kolonisationer och lokala utdöenden av populationer. I den vetenskapliga 
litteraturen finner man många exempel på datorsimuleringar, där förenklade modeller 
av populationsdynamik hos växter och djur studeras i hypotetiska (påhittade) landskap. 
 
Landskapet förenklas således till ett rumsligt mönster av ytor av olika slag, med olika 
form och innehåll (FIGUR 4-1). Det lätt att se en likhet mellan detta stiliserade 
landskap och en karta. Kartografisk information är därför en viktig länk för att göra 
den teoretiska landskapsforskningen mera realistisk. I takt med att da
h
la
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F
flera olika områden med en viss miljö som är lämplig för en art. Vid varje tidpunkt 
ockuperar arten en andel av områdena, medan andra områden är ”tomma” (icke 
ockuperade). Det sker dock hela tiden kolonisationer av icke ockuperade områden 
(som därmed blir ockuperade) och utdöenden i områden som är ockuperade (som 
därmed blir icke ockuperade). Dynamiken beskrivs som metapopulationsdynamik. 
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Fortfarande finns det ett visst motstånd mot att förena den rent naturvetenskapliga 
landskapsforskningen, med dess formaliserade uppfattning av landskap som rumsliga 

önster av livsmiljöer, med den samhällsvetenskapliga och kulturhistoriska 

om beskrevs i kapitel 1 har det svenska odlingslandskapet genomgått en snabb 

och dynamik. Denna lärostrid har framför allt 
digare haft en stor påverkan på forskningen inom ekologi, men den är fortfarande 
elvis aktuell. Den ståndpunkt som kom att dominera i början framfördes av den 
merikanske vegetationsforskaren Frederic Clements i hans banbrytande arbeten om 
uccessioner (framför allt från 1916). Clements menade att det alltid finns en viss 
egetation som är stabil i ett visst klimat och på vissa jordar. Denna stabila vegetation, 
om gavs benämningen klimaxsamhälle, hade enligt Clements en förutsägbar 
ammansättning. Utvecklingen, successionen, fram till detta klimax följer ett bestämt 
önster och styrs av en sorts strävan hos naturen att uppnå stabilitet. Clements var 

tarkt påverkad av dåtida idéströmningar om naturens inneboende strävan mot jämvikt 
ch harmoni, och om att arterna fyller en funktion i en naturens ”superorganism”. 
lements skrifter om successioner bidrog starkt till att många ekologer betraktade 
lika vegetationstyper som ”statiska” (om de nått till klimax), eller i alla fall tydligt 
vgränsade från varandra. Clements vegetationstyper och klimaxsamhällen kan tyckas 
esläktade med det vi idag kallar ekosystem, men faktiskt utvecklades ekosystem-
egreppet av en av Clements kritiker, engelsmannen Arthur Tansley.  

lements kritiserades också av andra än Tansley. Mest känd är den kritik som fördes 

kan 

m
forskningen, som studerar människans påverkan på och beroende av landskapet. I våra 
studier av naturbetesmarker har en sådan integrering av forskningsområden varit helt 
nödvändig. De biologiska värdena i naturbetesmarkerna kan vare sig förstås eller 
vidmakthållas utan att man tar hänsyn till jordbrukets historia. 
 
S
förändring, främst från slutet av 1800-talet. För naturbetesmarkerna har detta inneburit 
en snabb minskning. I vissa områden har naturbetena helt försvunnit. Totalt har 
arealen naturbeten i Sverige minskat med mer än 90 % under de senaste hundra åren. 
Om man tar med skogsbetesmark i beräkningen är minskningen sannolikt ännu större. 
Hur påverkar denna snabba landskapsförändring naturbetesmarkerna? I detta kapitel 
ska vi försöka besvara denna fråga. 
 
 
Växtsamhällen, successioner och gradienter 
 
Finns växtsamhällen? 
 
I ekologins barndom i början på 1900-talet utvecklades en lärostrid mellan två helt 
olika synsätt om naturens struktur 
ti
d
a
s
v
s
s
m
s
o
C
o
a
b
b
 
C
fram av Clements landsman Henry Gleason, vars viktigaste arbete är från 1926. 
Gleason menade att växtsamhällena är dynamiska och att de ofta är mer eller mindre 
slumpmässigt sammansatta av de arter som råkar vara på plats och klarar av de lokala 
miljöförhållandena. Enligt Gleason styrdes inte successionerna av någon inneboende 
strävan mot klimax, utan av balansen mellan växtarternas förmåga till kolonisation och 
deras förmåga att konkurrera. Även om Gleason medgav att vissa vegetationstyper 
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förefalla stabila, hävdade han att de egentligen var godtyckligt avgränsade av dem som 
studerade vegetationstyperna. 
 
Den ”clementska” synen på vegetation kom att dominera fram till 1960-talet (på sina 
håll ännu längre). Inte minst inom europeisk vegetationsforskning ägnades mycken 
möda åt att finna metoder och system för att klassificera vegetationstyper, som sågs 
som statiska. Gleasons kritik av Clements teorier om vegetation var således mer eller 

indre bortglömd under flera decennier. Men som en följd av utvecklingen av 

gen produkten av kolonisationer från en ”artpool” 
se kapitel 2), det vill säga de arter som finns inom en viss region, och lokala 
tdöenden av populationer. Sett i ett längre tidsperspektiv kan artsammansättningen 

e stabila. Därmed blir begreppet 
limaxsamhälle missvisande och det finns egentligen ingen anledning att använda det 

en är dynamisk blir särskilt uppenbart när man studerar 
egetationens växlande sammansättning under en längre tidsperiod, exempelvis efter 

 

m
växtpopulationsforskningen från slutet av 1960-talet har uppfattningarna ändrats på ett 
sätt som i huvudsak ger stöd åt Gleasons uppfattning. 
 
Visserligen är inte – som väl alla vet – vegetationens sammansättning ”slumpmässig”. 
De miljöförhållanden som råder (torrt-blött; näringsrikt-näringsfattigt; öppet-slutet) 
fungerar som ett filter för vilka arter som kan leva i var och en av dessa miljöer. 
Däremot är själva artsammansättnin
(
u
förändras. Klimaxsamhällena är alltså int
k
längre. Att vegetation
v
den senaste istiden. Olika skenbart stabila klimaxsamhällen framträder, varav många 
inte har någon motsvarighet idag. På liknande sätt saknas tydliga gränser mellan det vi 
kallar vegetationstyper eller växtsamhällen (FIGUR 4-3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGUR 4-3  Gränsen mellan ”växtsamhällen” är ofta oklar och kan oftast beskrivas 
som gradienter i enskilda arters förekomst.  
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Växtsamhällena bör därför betraktas som praktiska benämningar på vad vi tycker är 
lämpliga indelningar av växtligheten. Som sådana är de förstås mycket användbara, för 
egetationskartor och för att vi ska kunna kommunicera med varandra om naturens 

 helt klart att många av 
aturbetesmarkernas växter klarar sig även under andra miljöförhållanden.  

ABELL 4-1  Likheten mellan naturbetesmarker och annan vegetation i fråga om 
rtsammansättning. (A) Likheten har beräknats med Jaccards index (andelen arter som 
nns i bägge miljöerna) (från Lindborg & Eriksson 2005). (B) Likheten har beräknats 
m andelen av arterna i naturbetesmark som finns i några småbiotoper (från Cousins 
 Eriksson 2001).     

           

v
utseende. Men växtsamhällena är inte ”reella” i samma mening som andra biologiska 
företeelser, individer och arter. Däremot finns en viss likhet med begreppet population, 
som ju oftast också betecknar en godtyckligt avgränsad samling individer (se kapitel 
3). 
 
 
Succession i naturbetesmarker 
 
Naturbetesmarkerna utgörs således inte av några klart avgränsade växtsamhällen. Det 
som karaktäriserar naturbetena är snarare hävden än det biologiska innehållet, alltså 
artsammansättningen. Många av naturbetesmarkernas växter förekommer i olika 
utsträckning i miljöer som inte alls hävdas genom bete eller slåtter. Som beskrevs i 
kapitel 2 är detta vid närmare eftertanke en självklarhet. Arterna fanns ju långt innan 
människan började bedriva jordbruk. Ett sätt att beskriva artsammansättningens likhet 
mellan olika platser är att beräkna andelen gemensamma arter av det totala antalet 
arter som finns på bägge platserna. TABELL 4-1 visar några sådana beräkningar för 
naturbetesmarker och andra vegetationstyper. Man kan se en ganska stor likhet i 
artsammansättningen mellan de olika miljöerna. När man tolkar denna information 
måste man ha i åtanke att många områden som idag inte betas tidigare har nyttjats som 
naturbetesmark. Det kan alltså finnas kvardröjande effekter av tidigare hävd. Men 
även om tidigare hävd tas med i beräkningen är det
n
 
 
T
a
fi
so
&
  

    Igenväxande f.d.
 
A   Kulturbetesmark
    naturbetesmark 

  49 %    42 % 
           

 
Naturbetesmark
  

 
    Lövskog

 
B  Vägkanter Kulturbetesmark
 
Naturbetesmark  41 %  60 %  56 % 
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Det måste här påpekas att det faktum att inga tydliga gränser finns mellan 
naturbetesmarkernas vegetation och andra vegetationsförhållande inte betyder att alla 
växter i naturbetesmarker klarar att hävden upphör. Vi har i kapitel 3 gett flera 
exempel på arter som minskar kraftigt i samband med att naturbetena försvinner. 
Problemet för dessa arter, som alltså tycks vara specialiserade för att växa i naturliga 
fodermarker, är att det moderna landskapet inte tillhandahåller några alternativa 
livsmiljöer. Som vi berört tidigare måste arterna ändå ha klarat sig i de landskap som 
anns innan jordbrukets framväxt, förmodligen därför att det då existerade flera 
aturligt ljusa och öppna miljöer. 

et som framför allt kännetecknar naturbetesmarker är det stora antalet arter som 

 ige . Bild (A) är 
ch (B) nära gården Hageskruv i Älghult 

cken, Småland. 
 

4-2)? För att 

a eff ten ä att pr tiskt aget alla arter temporärt gynnas – mycket få 
någon, gynnas kortsiktigt av att betas. En ökad tillväxt och blomning - 

f
n
 
D
samexisterar på små ytor (FIGUR 2-10). Vi har tidigare beskrivit att samexistens 
mellan arter kan ske då konkurrensstarka arter hålls tillbaka, i detta fall av betet. 
Minskar betet, eller om det helt upphör, kommer det snabbt att ske en förändring av 
den lokala artsammansättningen. Ett successionsförlopp påbörjas, som i de flesta fall 
innebär utveckling till sluten skog. De arter som inte klarar av ljusbristen i en skog, 
blir hänvisade till marginella öppna miljöer, exempelvis vägkanter. Vissa vanliga arter 
som kruståtel, ljung, blåbär och lingon, kan dock vara närvarande under hela 
successionsförloppet. Det som förhindrar att successionen påbörjas är den 
återkommande störning som orsakas av de betande djuren. 
 

 

  
BILD 4-2 ) sent nväxningsstadium  Hagmark i ett (A) tidigt och (B
tagen nära gården Källtorp i Södermanland o
so

 
 
Vilka mekanismer driver en igenväxning av en naturbetesmark (BILD 

ara på den frågan kan det vara lämpligt att sammanfatta vad som egentligen sker när sv
betet upphör.  
 

r ek r ak  tDen omedelba
arter, om ens 
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”den älskliga fasen” - ger en kort period av ökad fröproduktion för de flesta arter. 
Igenväxande betesmarker i ett tidigt successionsstadium är vanligen mycket vackra! 
 
Men ganska snart leder tillväxten av de mest högväxta arterna till en ökad 
beskuggning av kortvuxna arter. Dessutom ansamlas förna på marken. Tillsammans 
har detta en hämmande inverkan på frögroning och etablering. Kortlivade arter, som är 
beroende av regelbunden framgångsrik etablering med groddplantor, försvinner i 
allmänhet först. Långlivade arter kan leva kvar, även om deras etablering med 
groddplantor förhindras. Vi kan alltså se att en viktig faktor för arternas närvaro under 

ccessionen är deras livslängd och därmed deras beroende av kontinuerlig grodd-

 årligen, till en början ökar 
r att efterhand minska igen. I början av igenväxningen kommer den ökade mängden 

förna att motverka etableringen av de arter som kräver öppna småytor för att fröna ska 
tiden blir markvegetationen glesare och 

ll. Som en följd av inkommande barrträd och 
v
a

relativt snabbt omsätter näringsämnen som
långsammare i en förna dominerad av barr- o
 
Eftersom ljungväxterna kan ta upp jämförelsevis dåligt nedbrutna och komplexa 
kväveföreningar sker ytterligare en försämring av näringsförrådet för flertalet 
växtarter. Man kan se denna förändring i fö ellan mängden kol och kväve 
(C/N-kvoten) i marken, som ökar under 
minskar och detta bidrar till att mängden för

en. 

n 
vergiven naturbetesmark kan därför, även ganska många år efter att betet upphört, 

 

su
plantsetablering. 
 
En mängd olika miljöförhållanden förändras under en succession när en 
naturbetesmark växer igen. I FIGUR 4-4 sammanfattas några resultat från en studie av 
olika igenväxningsstadier i Nynäs naturreservat. Dessa stadier motsvarar en 
igenväxning under ungefär 60-70 år på relativt torr och inte så produktiv mark. Under 
igenväxningen ökar (föga förvånande) mängden biomassa, främst beroende på en 
utveckling av träd- och buskskiktet. Efterhand ändras därför ljusförhållanden även för 
de starkast växande örterna och gräsen, då buskar och träd växer upp. Figuren visar 
också att mängden förna - döda växtdelar - som produceras
fö

gro och groddplantorna ska överleva. Med 
ytterligare en ny faktor börjar spela en ro
en ofta förekommande utveckling av ljung äxter, ändras markförhållandena. Från att 

kterier och mikroskopiska svampar, som 
 till exempel kväve, sker nedbrytningen 
ch ljungväxter.  

nedbrytningen av förnan dominerats av b

rhållandet m
igenväxningen. Nedbrytningshastigheten 

na som ansamlas på marken ökar – den är 
ungefär fyra gånger högre efter 60-70 år av igenväxning, än den var i den hävdade 
naturbetesmark
 
Effekterna av successionen är alltså negativ för flertalet av de arter som förekommer i 
naturbetesmarkerna, medan den är gynnsam för några få. Arttätheten minskar oftast 
ganska snabbt, men om utgångsläget är en relativt stor betesmark finns det i allmänhet 
kvar mindre fläckar där de betesgynnade arterna finns kvar. En artlista för e
ö
vara nästan likadan som för den ursprungliga betesmarken. På sikt försvinner dock 
betesmarkernas växter när skogarna blir mera slutna. 
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FIGU genväxning av 
aturbetesmark. I figuren jämförs biomassan av träd och buskar, den årliga 
örnaproduktionen, den ansamlade mängden förna och kol/kvävekvoten (C/N-kvoten). 
 texten ges en mera utförlig förklaring. 

n jämförelse av förhållandena under 60-70 år av igenväxning av 
aturbetesmark. I figuren jämförs biomassan av träd och buskar, den årliga 
örnaproduktionen, den ansamlade mängden förna och kol/kvävekvoten (C/N-kvoten). 
 texten ges en mera utförlig förklaring. 
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Fragmenteringen av naturbetesmarker 

.är negativ för de flesta arter... 

är naturbetesmarkerna överges påbörjas således en succession som för de flesta 
rterna är negativ. Men landskapsförändringen innebär också att de kvarvarande 
aturbetena oftast är små och isolerade. Begreppet fragmentering används ofta inom 
aturvårdsbiologin när sammanhängande arealer av någon ursprunglig miljö bryts upp 
mindre ytor. Det mest välkända exemplet på fragmentering är när tropiska 

egnskogar exploateras för skogsbruk eller uppodling. Eftersom de naturliga 
odermarkerna, ängar och naturbeten, tidigare täckte stora arealer och bara små 
mråden numera återstår, är detta ett bra exempel på fragmentering av en miljö. I 
IGUR 4-5 visas fragmenteringen av naturliga fodermarker under en period mellan 
854 och 2003 på Selaön i Södermanland. I mitten av 1800-talet täcktes så gott som 
ela Selaön av gräsmark, ängar, betesmark och åker. Idag återstår bara små och 
insemellan isolerade partier av gräsmarker, som dessutom oftast är svagt betade. 

 
..
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FIGUR 4-5  Fragmentering av naturliga fodermarker (ängar och naturbetesmarker) på 

elaön i Södermanland från 1854 fram till idag (karta från Sara Cousins). 

kning av de genomsnittliga avstånden mellan 
mrådena. I praktiken sker även andra förändringar av miljöförhållandena i samband 

erkan från omgivningen öka och det kan 
rekomma andra miljöförändringar som inträffar samtidigt med fragmenteringen. För 

nedfall och försurning. För forskningen om 
agmentering innebär dessa komplexa förändringar att det kan vara svårt att klargöra 

S
 
 
 
När en miljö fragmenteras innebär det förändringar i två avseenden: en minskning av 
de enskilda områdenas storlek och en ö
o
med fragmentering. Exempelvis kan påv
fö
svenska förhållanden kan nämnas kväve
fr
exakt vad som är en effekt av minskad areal och ökad isolering, och vad som är en 
följd av annan påverkan. 
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Om utbredningen av en viss miljö minskar, förväntar vi oss att även de lokala 
populationernas storlek minskar. Som beskrevs i kapitel 3 innebär minskade 
populationer att risken för lokala utdöenden ökar. Mindre populationer är mer sårbara 
för störningar, och riktigt små populationer kan dö ut på grund av helt normala 
svängningar i populationernas storlek. Den andra aspekten av fragmentering, en ökad 
isolering, kan också påverka de lokala populationerna. De kan bli genetiskt isolerade 
och drabbas av inavelseffekter. Som vi tidigare visade för kattfot kan isolerade 
populationer få svårigheter med pollineringen. Isoleringen innebär också att 
kolonisationer försvåras. Arter som dött ut lokalt kommer kanske inte att kunna 
återkolonisera en plats, även om de lokala miljöförhållandena är utmärkta. 

ammantaget innebär dessa areal- och isoleringseffekter att den lokala artrikedomen 
inskar. 

 
  
TABELL 4-2  Sammanställning av resultat från olika studier av fragmenterings-
effekter på växtpopulationer och växtsamhällen (från Eriksson & Ehrlén 2001). + 
innebär en positiv effekt av fragmentering, - innebär en negativ effekt, och 0 innebär 
att man inte funnit någon effekt alls. De dominerande effekterna är utan parentes. 
                                                    

S
m

 
 
Effekter av fragmentering 

 

Artrikedom     - (0) (+) 
Risk för invasioner        + 
Pollination     - (0)  

Genetisk variation    - (0) 
Risk för utdöende av populationer      + 

Fröproduktion    - 
Kolonisation     - (0) 

                                                     
 
 
TABELL 4-2 sammanfattar resultat från några olika studier av hur fragmentering 
påverkar växtpopulationer och växtsamhällen. Att lägga märke till är att man i flera 
studier inte funnit några fragmenteringseffekter på artrikedom, pollination, 
kolonisationer och genetisk variation. Det finns till och med studier som påvisat en 
ökad artrikedom efter fragmentering. Detta beror på att gräsmarker invaderats av nya 
arter, utan att några ursprungliga arter försvunnit (i alla fall på kort sikt). De 
dominerande resultaten visar dock på negativa effekter. Notera att ”+” för ”risk för 
invasioner” och ”risk för utdöende”, innebär negativa effekter.  
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Översätts dessa resultat till våra kvarvarande naturbeten, så innebär det att vi förväntar 
oss en negativ inverkan av fragmentering för de flesta arter. I kapitel 3 beskrevs hur 
många av de minskande arterna i naturbetesmarker som kattfot, fältgentiana, ängs- och 
höskallra, arter av ögontröst, blåsuga, ängsvädd och säkert många fler, kan befinna sig 
i en neråtgående spiral som ytterst leder till att de försvinner helt från landskapen.  
 
 
...men fragmenteringen kan vara positiv för vissa arter. 

ippa 
r. Anle ni  är att fragmenteringen ka påv rka 

specialiserade fröätare och parasiter, liksom parasitsvampar, på ett sådant sätt att även 
de har svårt att kolonisera isolerade kapliga litteraturen 
nstaka exempel på sådana positiva effek er för växter. Vi har i vår forskning kunnat 

s den sl e örten trolldruva (Actaea 
s hecia immundata) vars 
larver äter trolldruva llan angripna än större 
p r. er finns en studie från Tyskland som visar 
p Centaurea jacea). Trots dessa exempel 
verkar det ändå inte trolig kter är av någon större 
b ark
 
 
B

 studier av fragmentering förbiser man ofta att det omkringliggande landskapet också 

 redskap eller med 
oskap som flyttades mellan betesmarker. Dessa typer av spridningsvägar har i 
raktiken helt upphört att existera i det moderna landskapet. Däremot finns miljöer 

la 
tundifolia) och vitklöver (Trifolium repens) klarar sig praktisk taget på vilket 

 
Åtminstone teoretiskt sett kan fragmenteringen faktiskt också vara positiv för vissa 
arter. Man har spekulerat i att växtarter som normalt påverkas negativt av fröätande 
djur (till exempel insekter) och parasiter av olika slag, skulle få en chans att undsl
dessa negativa effekte  d n n enge

platser. Det finns i den vetens
e t
e en viss positiv fragmenteringseffekt på skog evand
picata) som ofta angrips av en fjäril (oren malmätare, Eupit

ns frön. Små populationer är mera sä
opulatione  För naturbetesmarkernas växt
ositiva fragmenteringseffekter på rödklint (

t att denna typ av positiva effe
etydelse för flertalet växtarter i naturbetesm er. 

etydelsen av det omgivande landskapet 
 
I
spelar in för de miljöernas isolering. En vanlig uppfattning är att spridningsvägar för 
många växter helt saknas i det moderna landskapet. En naturbetesmark som är helt 
omgiven av åkrar eller tät granskog är ju med största sannolikhet verkligen helt 
isolerad. Ett undantag kan förstås göras för de växter vars frön lätt sprids med vinden, 
eller växter som sprids med djur – vi får förmoda att det framför allt är fåglar, och 
därmed fågelspridda växter, som kan tänkas komma till en isolerad naturbetesmark 
omgärdad av åkrar eller tät granskog.  
 
I det gamla odlingslandskapet spreds växterna troligen ofta med hö,
b
p
utanför naturbetena som har en viss förmåga att hysa flera av naturbetesmarkernas 
växter. Arter som ängsskallra (Rhinanthus minor) och ögontröst (Euphrasia spp.) 
förekommer ofta längs vägrenar, och arter som brudbröd (Filipendula vulgaris), 
blåsuga (Ajuga pyramidalis) och kattfot (Antennaria dioica) dröjer ofta kvar i gläntor i 
skog som för länge sedan upphört att vara betesmark. Vanliga arter som rödven 
(Agrostis capillaris), röllika (Achillea millefolium), liten blåklocka (Campanu
ro
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gräsmark som helst. Även före detta åkrar, i alla fall om de inte är alltför 
vävepåverkade, kan efter en tids bete hysa flera av naturbetesmarkernas växter. Det 

om framgår av TABELL 4-2 finns det exempel på att artrikedomen kan öka i 
är inget vi har observerat i svenska 

aturbetesmarker, men fenomenet finns beskrivet för exempelvis isolerade så kallade 

erkar den ursprungliga floran. Däremot finns i 
verige en risk att små naturbetesmarker som runt sig har stora populationer av mera 

k
som tycks vara mest begränsade för förekomsten på gamla åkrar, är spridningen av 
frön dit. Försök med insådd av frön av karaktäristiska naturbetesmarksarter visar ofta 
ganska goda resultat. Exempelvis rekryterar arter som röllika (Achillea millefolium), 
kärringtand (Lotus corniculatus), ängsskallra (Rhinanthus minor), ängsvädd (Succisa 
pratensis) och gulmåra (Galium verum) utmärkt efter insådd på gammal åkermark. 
 
Vi har därför anledning att tro att landskapets utformning runt de välhävdade 
betesmarkerna långsiktigt kan vara betydelsefulla för att minska de negativa effekterna 
av fragmenteringen. I naturvårdsplanering bör därför omgivningarnas utseende vägas 
in i såväl värderingen av naturbetesmarker, som i åtgärdsplaner i samband med 
restaurering.  
 
 
Invasion av naturbetesmarkernas flora 
 
S
samband med fragmentering. Detta 
n
serpentingräsmarker i Kalifornien. Dessa oväntade resultat beror på en oftast förbisedd 
effekt av fragmentering, nämligen ett ökat inflöde – som kan beskrivas som en 
”invasion” - av arter som är vanliga i det omkringliggande landskapet. 
 
I Sverige är vi överlag förskonade från drastiska effekter av invaderande, helt 
främmande, växtarter. I andra delar av världen, inte minst i Nordamerika och 
Australien, har man i många fall svåra problem med växtarter som kommit in, bland 
annat från Europa, och som starkt påv
S
triviala gräsmarksarter kan invaderas av dessa. Med invasion menar vi då helt enkelt 
att trycket på naturbetena vad gäller fröspridning blir så stort att en förskjutning sker i 
artsammansättningen i naturbetesmarken. I en undersökning av dessa effekter fann vi 
att så kallade kanteffekter, påverkan av den omkringliggande vegetationen, var större 
ju mindre naturbetesmarken var (FIGUR 4-6). Kanske är detta ett första tecken på att 
artsammansättningen håller på att ”invaderas” av gräsmarksgeneralister. 
 
Det är svårt att förutsäga hur balansräkningen på sikt kommer att se ut för välhävdade 
naturbetesmarker omgärdade av mera triviala gräsmarker. En positiv effekt av att 
naturbetena ligger i områden med närliggande gamla åkrar och skog som tidigare 
betats är att möjligheterna till spridning mellan naturbetesmarkerna ökar. På sikt kan 
detta öka populationsstorlekarna för många arter. En negativ effekt är att det finns en 
risk för att konkurrenskraftiga gräsmarksarter invaderar naturbetesmarkerna och 
påverkar artsammansättningen, kanske med minskad arttäthet som följd. Vi 
återkommer till denna problematik i nästföljande kapitel i samband med en diskussion 
om stora sammanhängande betesfållor. 
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FIGUR 4-6  Inverkan av den omgivande vegetationen på naturbetesmarker av olika 
storlek. Figuren visar att de mindre naturbetesmarkerna är mera påverkade av 
kanteffekter från omgivningen än de större naturbetesmarkerna (från Kiviniemi & 
Eriksson 2002).  
 
 
 
Historiska effekter på dagens artrikedom 
 
Om ett landskap med naturbetesmarker, omgivande åkrar och skog förblir oförändrat 
under mycket lång tid, borde det med tiden infinna sig en jämvikt mellan 
olonisationer och lokala utdöenden av populationer. I enlighet med teorin om ö-k

biogeografi borde man då kunna se ett samband mellan naturbetesmarkernas area och 
deras artrikedom. På motsvarande sätt borde man kunna se ett samband mellan 
artrikedom och naturbetesmarkernas isolering. Som visades i FIGUR 2-9 har vi 
allmänhet inte funnit något samband mellan artrikedom och naturbetesmarkernas 
isolering, medan det ofta, men inte alltid, finns ett samband mellan artrikedom och 
naturbetesmarkernas area. Dessa relativt svaga samband mellan landskapets utseende 
idag och förekomsten av arter i naturbetesmarkerna, kan vara en följd av att växternas 
utbredning avspeglar tidigare, historiska, landskap. Vi har tidigare beskrivit att många 
växtarter har en stor förmåga att dröja kvar som restpopulationer på platser, även efter 
tt livsförhållandena försämrats. Det äa

sådana restpopulationer på plat
r med andra ord mest troligt att vi idag hittar 

ser som tidigare ingick i stora naturbetesmarker. 
Växternas förmåga att leva kvar även under ofördelaktiga miljöförhållanden kan 
således ge upphov till historiska effekter på dagens artrikedom. 
 
För att undersöka hur landskapens historia påverkar dagens artrikedom måste man ha 
kunskap om hur landskapen såg ut förr i tiden. I Sverige är vi lyckligt lottade i detta 
avseende eftersom det finns gott om historiska lantmäterikartor (vanliga från och med 
1700-talet, men det förekommer kartor även från 1600-talet). Genom att dessa kartor 
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överlag håller en hög kvalitet och ger en hel del detaljerad information, kan vi med 
god precision rekonstruera landskapsutvecklingen runt många byar och gårda
i södra och mellersta Sverige. Från mitten av 1900-talet började också det

r, främst 
 venska 

landskapet avbildas med hjälp av flygfotografering. Tillsammans ger de historiska 
kartorna och de gamla flygbilderna underlag för att studera hur landskapet ändrats 
under de senaste 200-300 åren. 
 
I kapitel 1 beskrevs hur de naturliga fodermarkerna, ängsmark och betesmark minskat 
från mitten av 1800-talet fram till idag (FIGUR 1-5, som visar förändringar i 
markutnyttjande på Selaön i Södermanland). En fråga som vi ställt oss i vår forskning 
är om det går att finna area- och isoleringseffekter av historiska landskap, ä en om 
dessa effekter inte är synliga idag. Vi undersökte 30 olika naturbetesm rker i 
Södermanland, Uppland och Östergötland. Alla betesmarkerna inventerades och blev 
föremål för en kartanalys. Denna analys gick ut på att beräkna hur isolerade va och en 
av naturbetena var i förhållande till andra naturbetesmarker inom en radie av 2 km.  

etesmarkernas isolering för 100 år sedan fortfarande har en påvisbar 
verkan på dagens artrikedom. De naturbetesmarker som för 100 år sedan fanns i 
ndskap med mycket gräsmarker bevarar än idag en jämförelsevis hög artrikedom. 

lara skillnader i artrikedom mellan olika 
att studera de enskilda betesmarkernas 

s

v
a

r 

 
Vi kunde inte påvisa att artrikedomen i naturbetesmarkerna påverkas av isolering i 
dagens landskap (FIGUR 4-7A). När vi istället undersökte hur artrikedomen förhåller 
sig till landskapens utseende för 100 år sedan, visade sig däremot en mycket stark 
inverkan av isolering (FIGUR 4-7B). Detta innebär att skillnader mellan olika 
andskap i naturbl

in
la
Dessa resultat visar att vi – om vi ska förk

aturbetesmarker - inte kan nöja oss med n
hävdhistoria, utan att vi måste ta med hela det omgivande landskapets historia.  
 
Att landskapens historia är viktig för artrikedomen i dagens naturbetesmarker är en 
insikt som är intressant i sig. Men den har också praktiska konsekvenser. Den 
viktigaste är kanske att naturvårdsplaneringen måste beakta inte bara de enskilda 
betesmarkerna och deras skötsel, utan ta med även det omkringliggande landskapet. Vi 
kan också lära oss att artrikedomen är långt ifrån i jämvikt med hur landskapet ser ut 
idag. Många arter är på väg att minska. Om våra forskningsresultat om historiska 
landskapseffekter är allmängiltiga, betyder det tyvärr att det finns en risk att många 
arter har en utbredning idag som avspeglar det historiska landskapet snarare än 
utbredningen av lämpliga livsmiljöer idag. Risken för att dessa arter kommer att 
försvinna från vissa regioner kan därmed vara större än vad man vanligen tror. Att en 
enskild betesmark kan hysa en hög artrikedom för att den för 100 år sedan ingick i en 
stor och jämförelsevis oisolerad betesmark (eller ängsmark) är alltså en viktig kunskap 
– alla mönster av artrikedom som vi ser idag beror inte på dagens miljöförhållanden 
eller landskap. 
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IGUR 4-7  Historiska isoleringseffekter på naturbetesmarkernas artrikedom. Inga F
isoleringseffekter finns i dagens landskap (A), medan starka isoleringseffekter finns 
om man jämför artrikedomen idag med graden av isolering för 100 år sedan (B) (från 
Lindborg & Eriksson 2004b). 
 
 
 
En förklaringsmodell för artrikedomen i naturbetesmarker 
 
I kapitel 1 sammanfattades den historiska bakgrunden till de naturbetesmarker vi har 
idag. Naturbetesmarker, liksom slåtterängar, är produkter av människans jordbruk. De 

ar varit nödvändiga för människans överlevnad under hela den tid som förlöpth  sedan 

idigare i detta kapitel har ekologer, historiskt sett, haft en benägenhet 
tt se växtsamhällen som stabila och konstanta. Under flera decennier, framför allt från 

1930-talet och fram till 1970-talet dominerades svensk växtekologisk forskning av så 
kallad växtsociologi, som såg som sin uppgift att beskriva och klassificera 
växtsamhällen. Denna verksamhet har delvis en rent praktisk aspekt. Det är förstås 
lämpligt att ha bestämda namn när vi talar om samma sorts vegetation, till exempel 

de fasta åkrarna och uppdelningen i inägor och utmark skapades under övergången 
mellan bronsålder och järnålder, fram till för ett knappt sekel sedan. Vi konstaterade 
också att även om naturbeten och ängar är kulturskapade miljöer, måste de växter och 
djur som gynnats av hävden ha funnits i andra liknande miljöer under lång tid innan 
jordbruket uppstod. Arter existerar ju under lång tid, upp till flera miljoner år och 
jordbruket har funnits bara under en bråkdel av denna tid. De flesta arterna har därför 
under större delen av sin existens levt utan kulturskapade miljöer, sannolikt i 
halvöppna, på olika sätt störda eller naturligt betade områden. 
 
Kan man då säga att den speciella artrikedom och artsammansättning som vi finner i 
naturbetesmarker och ängar är ”naturlig”? Är det troligt att en lika hög lokal 
artrikedom fanns i de miljöer där de hävdgynnade arterna förekom innan jordbruket 
uppstod?  
 

om nämndes tS
a

 95



 

blåbärsgranskog eller ljunghed. Men för många forskare hade klassificeringen även en 
djupare innebörd, nämligen att de distinkta växtsamhällena existerade i en rent fysisk 
mening, på samma sätt som individer eller arter.  
 
De senaste decenniernas ekologiska forskning har emellertid förkastat detta synsätt på 
växtsamhällen. Mera ingående studier av hur växtsamhällena skiftat under de senaste 
årtusendena, hur de varierar geografiskt idag och hur arter förhåller sig till varandra, 
leder fram till en helt annan bild av växtsamhällen. Arterna är ”individualistiska”. De 
reagerar var för sig på olika omvärldsfaktorer. Många arter kan visserligen ha liknande 
sätt att reagera, men de är likafullt i stor utsträckning oberoende av varandra. Arter kan 
därför uppträda i olika konstellationer i tid och rum och de artsammansättningar vi ser 
idag är, i ett större tids- och rumsperspektiv, bara skenbart statiska. Artsamman-
sättningen i växtsamhällena är dynamisk. 

om ledde detta till att den totala arealen öppen 
räsdominerad mark ökade. De platser där öppen gräsmark förekom blev alltmera 
undna till särskilda områden. Man brukar uttrycka detta genom att använda begreppet 

ar att gräsmarkernas 
ogeografi och meta-

minera. Låg konkurrens 

lltmera utpräglad ”blandning” av arterna, något som ytterligare bidrar till 

 
Det finns därför ingen anledning att tro att exakt likadana växtsamhällen som vi idag 
ser i naturbetesmarker och ängar fanns före jordbrukets uppkomst. Istället fanns 
förmodligen andra växtsamhällen av ett slag vi inte längre har idag. Det är ändå inte 
troligt att den lokala artrikedomen i gräsmarker var lika hög före jordbrukets tid. När 
det bofasta jordbruket uppk
g
b
förutsägbarhet. Utvecklingen av ett bofast jordbruk inneb
umsliga förutsägbarhet ökade. Utifrån teorierna om ö-bir

populationsdynamik, kan vi säga att arternas förekomst i ett landskap styrs av två 
grundläggande processer: kolonisationer och lokala utdöenden. Vad som sker när en 
viss miljö ökar i areal och ökar i rumslig förutsägbarhet, är att arternas kolonisation 
stimuleras samtidigt som risken för lokala utdöenden minskar. Efterhand innebär detta 
att arter, som av olika skäl gynnas av bete eller slåtter, kommer att ansamlas på de 
platser där denna hävd pågår. Troligen är det just denna process som ligger till grund 
för de anmärkningsvärt höga arttätheter som kännetecknar ängar och natur-
betesmarker. 
 
Förutom att öka förutsägbarheten av gräsmarkerna i tid och rum, har hävden även 
andra effekter. Med tiden sker en utarmning av näringsförråden i marken, vilket 

inskar förutsättningarna för att konkurrensstarka arter ska dom
bidrar till samexistens. På samma sätt förhåller det sig med den stora mångfalden av 
rekryteringsegenskaper, som ger utrymme för många olika nischer under den kritiska 
etableringsfasen i växternas liv. Dessutom medför hävden, förflyttning av betesdjur 
och redskap samt transporter av hö att spridningen av arterna stimuleras. Med tiden har 
i fått en av

den höga tätheten av arter i ängs- och naturbetesmarker. 
 
Frågan om naturbetesmarkernas och ängarnas växtsamhällen är ”naturliga” måste ges 
ett lite invecklat svar. För det första är troligen alla växtsamhällena vi ser idag endast 
historiska tillfälligheter, som inte förblir oförändrade under särskilt lång tid. De 
ingående arterna existerar avsevärt längre än ”sina” växtsamhällen. Växtsamhällena är 
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ändå naturliga i den meningen att de avspeglar naturgivna förutsättningar som ingår i 
de existerande arterna ekologiska nischer (annars skulle de inte kunna leva där). Själva 
artsammansättningen och inte minst den extremt höga arttätheten är däremot 

ulturskapad och naturbetesmarkernas och ängarnas växtsamhällen kan på sätt och vis k
betraktas som kulturprodukter likvärdiga med ängslador eller gärdesgårdar. 
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5. Skötsel och restaurering av naturbetesmarker 
 
Sveriges riksdag har beslutat om de mål som ska styra arbetet att bevara den 
biologiska mångfalden i odlingslandskapet och därmed fastställt att den samlade 
arealen naturbeten inte ska minska och att tillståndet för den biologiska mångfalden i 
art fall inte ska försämras (se faktaruta 5-1). Den viktigaste förutsättningen för att 

långsiktigt bevara naturbetesmarkernas rika mångfald av växt och djurarter är att 
beteshävden upprätthålls. En slutsats vi drar av vår forskning är emellertid att detta 
antagligen inte räcker. Som diskuterades i kapitel 4 är det med största sannolikhet 
också nödvändigt att öka den totala arealen naturbetesmarker, särskilt med inriktning 
på att skapa större sammanhängande områden som kan hysa åtminstone delar av den 
biologiska mångfald som är knuten till naturbeten. Det är med andra ord nödvändigt 
att antingen restaurera naturbetesmark som vuxit igen, eller skapa gräsmarksområden 
från mark som tidigare inte nyttjats som betesmark (som då inte i strikt mening är 
naturbetesmark; se kapitel 1). I första hand syftar detta på nuvarande kulturbetesmark, 
på gammal åker som med tiden kan utveckla kvaliteter som liknar de som finns i 
naturbetesmark med obruten hävd.  
 
 
 

v

FAKTARUTA  5-1 
Sveriges har 16 miljökvalitetsmål. Två av dessa, ”Ett rikt odlingslandskap” och 
”Ett rikt djur- och växtliv” har direkt att göra med naturbetesmarker. 
Miljökvalitetsmålet ”Ett rikt odlingslandskap” innebär att ”Odlingslandskapets 
och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion 
ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena 
bevaras och stärks”. Ett delmål gäller bevarande av ängs- och betesmarker: 
”Senast år 2010 skall samtliga ängs- och betesmarker bevaras och skötas på ett 
sätt som bevarar deras värden. Arealen hävdad ängsmark ska utökas med minst 
5000 hektar och arealen hävdad betesmark av de mest hotade typerna skall 
utökas med minst 13 000 ha till år 2010.”  Miljökvalitetsmålet ”Ett rikt djur- 
och växtliv” innebär att ”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på 
ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer 
och ekosystemen samt deras funktioner skall kunna fortleva i långsiktigt 
livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor skall ha tillgång 
till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för 
hälsa, livskvalitet och välfärd.”   
 

 
Även om det finns olika uppfattningar om såväl skötsel som restaurering av 
naturbetesmarker, råder ändå enighet om huvuddragen. Det övergripande målet är att 
upprätthålla ett bete som förhindrar en riktad succession mot igenväxning, och som 
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skapar förutsättningar för att vidmakthålla populationerna av de arter som finns inom 
etesmarken. Trots dessa klara övergripande mål finns det dock flera frågor som ofta 

om naturvården har skötseln av naturbetesmarker 
tt fram till en debatt om vilka metoder (bland annat om betestryck, röjning av träd 
ch buskar, periodvis bete och sent bete) som är ”bäst”. En fråga som vi ställer nedan 
r om det egentligen finns någon enskild ”bästa” metod, eller om man bör vara 

en mångfald om skötselmetoder. Slutligen behandlas frågan om 

ring? Problemet är att det inte är helt entydigt vad 
m ska användas som mått på framgång för en restaurering. Detta bottnar i sin tur i 

att det ofta är oklart vad som är den egentliga målsättningen för restaureringen. 
ärderingen av naturbetesmarkerna innefattar en mängd helt olika aspekter: 

b
betraktas som mera kontroversiella. I de följande avsnitten berörs några av dessa 
frågor som aktualiserats av vår forskning.  
 
Eftersom naturbetesmarker förutsätter tillgång på betande djur, kan inte skötsel och 
restaurering frikopplas från de ekonomiska villkoren för jordbruksföretagen som 
brukar markerna. Det är förmodligen inte rimligt att sköta och restaurera alla marker 
som skulle kunna utvecklas till goda naturbetesmarker. Prioriteringar behöver göras. 
Som beskrivits i kapitel 4 påverkar det omkringliggande landskapets utseende många 
av arterna i naturbetesmarkerna. En fråga som därför bör ställas är om det 
omkringliggande landskapets utseende ska styra valet av områden som ska bli föremål 
för restaurering. En annan fråga är om ”stordrift” i formen av större sammanhängande 
beten kan vara en metod att gynna den biologiska mångfalden och samtidigt förbättra 
de ekonomiska villkoren för jordbruksföretagen. Man kan förstås tänka sig att en 
sådan stordrift är ekonomiskt gynnsam, men är negativ för den biologiska mångfalden. 
I så fall måste avvägningar göras. In
le
o
ä
tillåtande även för 
insådd av minskande och hotade arter. Att regelbundet och i större skala så in (eller 
plantera in) arter som visar en vikande tendens är ett handfast sätt att hjälpa dessa 
arter. Men denna metod är också förknippad med flera problem och ses av många som 
en förflackning av naturvårdens mål. 
 
 
Restaurering - kriterier för val av områden 
 
En mängd faktorer påverkar i praktiken valet av områden som ska bli föremål för 
restaurering. Markägarnas intresse är givetvis en grundläggande faktor, liksom de 
ekonomiska villkor som gäller för det enskilda restaureringsprojektet. Förutsatt att 
markägarna har ett intresse av en restaurering, styrs beslutet i praktiken (i de flesta 
fall) av de ekonomiska förutsättningarna. Det är rimligt att de ekonomiska resurserna 
är begränsande, varför prioriteringar kan behöva göras.  
 
Prioriteringar kan i sin tur styras av en bedömning av den förväntade ”framgången”. 
Inom sjukvården görs ofta prioriteringar utifrån sannolikheten att en behandling 
lyckas, och ett liknande synsätt kan vara användbart vid restaureringar. Men vad är 
egentligen en framgångsrik restaure
so

V
förekomsten av ovanliga arter, en ovanligt hög artrikedom (vilket kan vara, men inte 
nödvändigtvis är, samma sak), skönheten hos landskapet och naturbetesmarkerna, 
kulturhistoriska värden, tillgängligheten för besökare samt förekomsten av liknande 
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marker i det omkringliggande landskapet. Olika prioriteringar kan göras beroende på 
vilken eller vilka av dessa aspekter som vägs in i beslutet. 
 
Utifrån vår forskning om naturbetesmarkernas växter (som ska ses som blott ett av 

era tänkbara perspektiv man kan ha om prioriteringar) framstår två egenskaper som fl
särskilt värdefulla för ett tänkbart restaureringsobjekt. Bägge egenskaperna bygger på 
den mest framträdande egenheten hos de minskande och hotade växtarterna i 
naturbetesmarkerna: arternas problem med spridning i det moderna landskapet. Det är 
helt enkelt osannolikt att arter spontant sprids till naturbetesmarker som förekommer 
isolerade i landskapet. Således är det av stor betydelse om naturbetesmarkernas 
karaktäristiska arter förekommer, exempelvis som restpopulationer (TABELL 5-1) i 
eller i närheten av restaureringsobjektet.  
 
 
TABELL 5-1 Restpopulationer är populationer som minskar (har en 
populationstillväxt, λ < 1), men som ändå dröjer kvar under lång tid eftersom de 
etablerade individerna är långlivade. Tabellen anger några egenskaper hos 
restpopulationer (från Eriksson 1996 och 2000b). 
             
 
Arter som bildar restpopulationer kännetecknas av: 
 
- långlivade individer  
 
och/eller 
 
– förmåga att bilda kloner 
 
 
Restpopulationer kännetecknas av: 
 
- spridda förekomster, i miljöer som inte är ”typiska” för arten 
 
 begränsad blomning och fröproduktion (ofta finns e- ndast vegetativa individer) 

 
- ingen eller mycket begränsad groddplantsföryngring 
             
 
 
Vidare är det av stor vikt att minska isoleringen av det restaurerade området. 
Förekomst av närliggande naturbetesmarker liksom av tänkbara spridningsvägar (som 
kan vara kulturbeten, det vill säga gamla åkrar eller vägrenar som slås regelbundet och 
hyser en rik gräsmarksflora), blir således vårt andra kriterium för val av 
restaureringsobjekt. Förutom att förekomst av spridningsvägar gynnar utvecklingen av 
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befintliga restpopulationer, bör de även på relativt kort sikt leda till att arter kan 
kolonisera från närliggande naturbetesmarker.  
 
Om bägge dessa villkor – förekomst av restpopulationer och förekomst av tänkbara 
spridningsvägar - är uppfyllda för ett område, bör det prioriteras framför områden där 
det ena eller bägge kriterierna inte uppfylls.  
 
Dessa kriterier ger bara allmänna riktlinjer för val av restaureringsobjekt och är endast 
tillämpbara om det verkligen finns ett behov av prioriteringar. Finns resurserna, är det 
alltid fördelaktigt att genomföra en restaurering och därmed öka arealen av 
naturbetesmark i en region. Det kan också finnas andra målsättningar för 
restaureringen, exempelvis att återskapa en viss landskapsbild eller att gynna någon 
nnan grupp organismer än blomväxter. I så fall måste kriterierna som används vid 
rioriteringen anpassas till de mål som gäller i det enskilda fallet. 

ch 
rioriteringen av en restaurering, leder osökt in på frågan om hur stora områden som 

manhängande beteslandskap? 
m själva naturbetesmarken i sig är stor, är det förstås eftersträvansvärt att hela ytan 

 bör man hantera situationen där det i närområdet finns 
ulturbetesmark på gammal åker eller skog (som kan ha varit betad tidigare)? 

a
p
 
 
Ekonomisk hållbarhet – är stora betesmarker en lösning? 
 
Synsättet att landskapet runt ett restaureringsobjekt ska vägas in i bedömningen o
p
bör ingå i samma betesfålla, eller mera allmänt i ett sam
O
också betas. Men hur
k
 
 

 
 
FIGUR 5-1  Illustration av stora betesfållor (schematiska kartor). Se text för 
förklaring. 
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Denna fråga har aktualiserats av undersökningar som visar att det kan vara ekonomiskt 
gynnsamt att ha stora betesfållor. Djurbesättningens storlek kan ökas och skötsel, 

ansporter och stallning av djur kan göras mera kostnadseffektiva. Vi ska inte här gå 

områden innefattas i 
mma betesmark. Inom denna större yta skulle de betande djuren kunna röra sig fritt, 
en det är inget som utesluter att man också använder sig av tillfälliga stängsel för att 

i-natural 
rasslands”, Sveriges Lantbruksuniversitet 2006) visar att flertalet växtarter ökar sin 
öproduktion genom sent betespåsläpp. Eftersom det sena betet ser till att förna inte 

ansamlas, innebär den ökade fröproduktionen att nyetableringen ökar, något som 
gynnar växtpopulationernas tillväxt. Ett sent bete efterliknar i viss mening slåtter, som 
ju vanligen utfördes i början eller mitten av juli. Då flertalet artrika naturbetesmarker 
finns på gammal slåtteräng, är det därför rimligt att denna skötselmetod är den som 
bäst efterliknar den historiska hävden. För att vi ska kunna dra säkra slutsatser om 
effekterna av denna skötselmetod krävs att utvecklingen av artrikedomen på marker 
med sent bete följs under många år. Men redan nu kan man med relativ visshet säga att 
sent bete är gynnsamt för naturbetesmarkernas flora. 
 
Den viktigaste fördelen med stora sammanhängande betesfållor är att de är ekonomiskt 
mer lönsamma och att de därmed innebär en mer hållbar ekonomi för lantbrukaren 
jämfört med det nuvarande systemet med bete på isolerade och mer homogena 
naturbeten. Men vilka är de ekologiska effekterna av stora betesfållor? 
 
Tabell 5-2 ger en översikt av de viktigaste effekterna uppdelade på de tre ingående 

ponenterna i stora sammanhängande betesmarker: skog, kulturbetesmark och 
aturbetesmark. Skog som ingår i en betesmark påverkas primärt av betet i sig. 

skar, främst arter som gärna betas (exempelvis rönn, sälg och björk),                 

tr
in närmare på de ekonomiska aspekterna (se K. I. Kumm 2004, Journal for Nature 
Conservation, 12:213-218), utan istället inrikta oss på de ekologiska konsekvenserna 
av stora sammanhängande betesmarker. 
 
Vi tänker oss områden som är betydligt större än de nuvarande ”typiska” 
naturbetesmarkerna. Inom vårt forskningsområde i Södermanland är naturbetes-
markerna i genomsnitt ganska små, oftast mindre än 10 ha. Större sammanhängande 
beten skulle kunna skapas genom att utgå från befintliga naturbeten, men utöka den 
inhägnade ytan genom att innefatta partier med skog och framför allt kulturbetesmark 
på gammal åker (FIGUR 5-1). Önskvärt är om flera i nuläget isolerade 
naturbetesmarker kan bindas samman genom att mellanliggande 
sa
m
styra betet till vissa delar av den större ytan.  
 
En intressant bieffekt av stora betesfållor med inslag av såväl kultur- som 
naturbetesmark är således att de på ett enkelt sätt möjliggör att naturbetesmarkerna 
endast betas under senare delen av säsongen, från mitten av juli och framåt. (Stängsel 
innebär dock kostnader, som minskar rationaliseringsvinsterna av stora 
sammanhängande beten). Undersökningar gjorda av Jörgen Wissman i en 
doktorsavhandling (”Grazing regimes and plant reproduction in sem
g
fr

kom
n
Skogsbete leder till ett starkt förändrat ljusklimat genom ökad ”luckighet”. Dessa 
effekter kan förstärkas om skogspartierna också gallras. Rekrytering och tillväxt av 
träd och bu
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TABELL 5-2  Ekologiska effekter av stora betesmarker som innefattar 
naturbetesmark, skog, och kulturbeten (gammal åker). Effekterna är ordnade under 
respektive miljö: skogsmark, kulturbetesmark samt naturbetesmark, samt under den 
mekanism som förmodas orsaka respektive effekt. De effekter som är markerade med 
(*) har stöd från empiriska undersökningar. De effekter som är markerade med (?) har 
inte något empiriskt stöd, utan ska betraktas som ej testade hypoteser.  
__________________________________________________________________________ _

 
Effekter på skogsmark 
 
Generell betespåverkan 

- Mera öppen skogsmiljö (ljusklimat, ökad ”luckighet”) (*) 
- Minskad rekrytering av träd och buskar (*) 
- Ökad störningsfrekvens (trampeffekter) (*) 
- Ökad rekrytering av beteståliga växter (?) 

 
Spridning av arter från natur- och kulturbetesmark 

- Ökad artrikedom och arttäthet (”gräsmarksarter”) (?) 
 
Effekter på kulturbetesmark 
 
Spridning av arter från naturbetesmark och skog 

- Ökad artrikedom och arttäthet (arter från naturbetesmark och skog) (*) 
 
Effekter på naturbetesmark 
 
Ökat inflöde av arter från kulturbetesmark och skog 

- Ändrad artsammansättning i naturbetesmark (?) 
 
Näringstillförsel från kulturbetesmark 

- Minskad artrikedom och arttäthet (?) 
 
Minskande betestryck 

– Tendens till igenväxning (*) 
- Minskad artrikedom och arttäthet (*) 

 
Ökad spridning mellan naturbetesmarker (”konnektivitet”) 

- Minskat lokalt utdöende av populationer (?) 
- Ökad artrikedom och arttäthet (*) 
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minskar. Tramp och bete leder till ökad störning av vegetationen, något som generellt 
gynnar växtarternas rekrytering. Eftersom flera träd och buskar fram tills dess att de 
växt upp till någon eller ett par meters höjd missgynnas av betet, får dessa störningar 
troligen i huvudsak en positiv inverkan på kolonisation av gräsmarksarter eller i 
allmänhet beteståliga växter. Utöver de direkta beteseffekterna i skog, ger stora 
sammanhängande beten troligen ett ökat flöde av frön från gräsmarken till skogen. I 

rtrikedom och en ökad arttäthet i skogens fältskikt. 

ör kulturbetesmarken ger de sammanhängande stora betesfållorna ingen direkt ändrad 
beteseffekt (eftersom dessa marker betas även om de utgör egna fållor). Däremot är det 
trolig d spridning av frön 
från 
öka ngen av en mera 
”natu ent som gjorts med insådd av 
arter tt etablera sig bara de ”får hjälp” 

ed att sprida sig dit. En förutsättning är dock att de tidigare åkrarna inte är alltför 
g
 

ett ur ett naturbetesmarksperspektiv är således effekterna på såväl skogsmark som 
ättningarna ökar att dessa ”sekundära” gräsmarker kan 

 arter som normalt sett i huvudsak finns på 

 
För 

omplexa. Vi kan förvänta oss att det sker ett ökat inflöde av arter till 
esmark och skog. Som vi diskuterade tidigare i kapitel 

, tyder några av våra forskningsresultat på att naturbetesmarker påverkas negativt av 
i räsmarker. Eftersom dagens 
natur ivningarna och sannolikt 

ftersom naturbetena utgör små arealer i jämförelse med omkringliggande vegetation) 
är det troligt att stora betesfållor inte 

n  potentiellt större 
etyd rken, om de betande djuren skapar ett 
ettoflöde av exempelvis kväveföreningar genom att beta på kulturbeten och deponera 

g rken. Omfattningen av en sådan näringstransport är inte 
klarl  långsiktiga effekten kan vara att artsamman-
sättn kjutning mot gödslingsgynnade, ofta 
onkurrensstarka, arter. En annan tänkbar negativ effekt är att det genomsnittliga 

b riktad succession mot 
i  
samm att betet i naturbetesmarkerna 

pph l. 

et finns även positiva effekter på naturbetesmarkerna. Genom att de stora 
sammanhängande betesmarkerna leder till en ökad konnektivitet, det vill säga 

samverkan med det ändrade ljusklimatet förväntar vi oss att detta leder till en ökad 
a
 
F

t att de stora sammanhängande betesmarkerna leder till en öka
tesmarken, något som förväntas den mera artrika naturbetesmarken till kulturbe

artrikedom och arttäthet. Troligen påskyndas utveckli
rbetesmarklik” flora på de gamla åkrarna. Experim

 på gammal åker visar att många arter klarar av a
m

ödselpåverkade.  

S
kulturbetesmark positiva. Föruts

äna som spridningsvägar förtj
naturbetesmark. 

naturbetesmarkerna är dock effekterna av stora sammanhängande beten mer 
k
naturbetesmarken från kulturbet
4
nflöde av gräsmarksgeneralister från omkringliggande g

beten vanligen har skog eller kulturbeten i omg
(e
redan idag utsätts för ett inflöde av frön, 
ämnvärt påverkar in lödet av arter till naturbetesmarker. Avf

else är näringstillförsel från kulturbetesmab
n

ödsel på naturbetesma
agd, men risken finns att den
ingen ändras genom att det sker en förs

k
etestrycket på naturbetesmarken blir för lågt, så att en 
genv t att hela systemet med storaäxning sker. Denna risk bör dock vägas mo

ken för anhängande betesmarker minskar ris
ör av andra, exempelvis ekonomiska, skäu
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förbättrade förutsättningar för spridning mellan olika naturbetesmarker, ökar de lokala 
populationsstorlekarna genom möjligheten till nykolonisation av naturbetesmarks-
växter. Risken för lokala utdöenden minskar och kolonisationshastigheten ökar. Bägge 
dessa processer gynnar artrikedom och arttäthet i naturbetesmarkerna. 
 
Den största vinsten med stora sammanhängande betesmarker är utan tvekan om dessa 
bidrar till att skapa hållbarhet för jordbruksföretagen och därmed förbättrar 
förutsättningarna för att naturbetesmarkerna överhuvudtaget ska finnas kvar. Vår 
enomgång av ekologiska effekter visar att stora sammanhängande betesfållor 

a. 

jektet inleddes 1993 var en av de första erfarenheterna vi gjorde att 
ånga lantbrukare var upprörda över länsstyrelsernas bestämda uppfattning om hur 

 med slåtter i juli och med efterbete 
nder sensommaren. Även för renodlade betesmarker är det troligt att hävden växlade 

g
sannolikt är förknippade med både positiva och negativa effekter. Kunskapen om 
dessa olika effekter är än så länge alltför knapp för att vi med säkerhet ska kunna säga 
vilka av dessa som har störst vikt. En preliminär bedömning är dock att de positiva 
effekterna överväger, framför allt eftersom stora sammanhängande betesmarker kan 
vara den enda ekonomiskt hållbara lösningen på problemet med naturbetesmarkerna 
ökade isolering i dagens landskap. Oavsett om naturbetesmarkerna förblir små och 
isolerade (som i dagens landskap), eller om stora sammanhängande betesmarker 
skapas, är det troligt att vi kommer att få uppleva förändringar av artsammansättningen 
i naturbetesmarkern
 
 
Skötselmetoder – puritanism eller pragmatism 
 
När hagmarkspro
m
naturbetesmarkerna skulle skötas. Mycket hårt bete var normen som gällde. Buskar 
och träd skulle bort från markerna. Om någon ifrågasatte dessa metoder var 
standardsvaret: se på lantmäterikartorna från 1700- eller 1800-talet! Landskapet var ju 
helt öppet då, alltså var dessa metoder ”rätt”. Men riktlinjerna för skötsel av 
naturbetesmarker ifrågasattes också av andra än lantbrukarna. Biologer intresserade av 
andra organismer än växter, exempelvis fåglar och insekter, hävdade att inslag av träd 
och buskar gynnade mångfalden av dessa djur. Efterhand har flera studier visat att ett 
hårt bete, med målsättningen att behålla en kort avbetad grässvål, inte nödvändigtvis 
gynnar ens växterna. Problemet är att fröproduktionen blir så låg att nyetablering i 
praktiken upphör, även om förutsättningarna för etablering är goda. Dessutom kan 
enskilda växtpopulationer slås ut av det hårda betet, i synnerhet i samband med torka. 
Att låta växterna utvecklas utan bete under kortare perioder, antingen under 
försäsongen för att sedan betas under sensommaren och hösten, eller genom att låta bli 
att beta markerna vissa år, gynnar i allmänhet populationerna av betesmarkernas 
växter.  
 
En annan aspekt på skötseln är att det knappast är historiskt ”korrekt” att hårt bete 
pågår år ut och år in i naturbetesmarkerna. Flertalet av de mest artrika 
naturbetesmarkerna brukades tidigare som äng,
u
mellan åren. Ett intressant resultat från våra studier av hävdhistorien från några byar på 
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Selaön är att antalet betesdjur varierade kraftigt mellan åren under en 20-årsperiod i 
början av 1600-talet. Dessutom förekom ju, i synnerhet fram till början av 1800-talet, 
perioder av missväxt, krig och sjukdomar, som säkerligen innebar att fodermarkerna 
tidvis växte igen. Variation i betestrycket och förekomst av träd och buskar i 
etesmarker har därför varit normala inslag i den historiska hävden av fodermarkerna, 

lisering: inom naturvården förekommer alltid starka, men oftast 
lika, åsikter om vad som är ”rätt” och ”fel”. Psykologin bakom detta fenomen ligger 
tanför min kompetens att reda ut, men konsekvensen är att riktlinjerna för skötsel av 

bjekt ofta blir alltför ensidiga.  

om istället visar att åtminstone en viss mängd (inte alltför mycket) förna kan 
ynna etableringen av växter.  

källområde för fröproduktion medan andra områden är mera lämpade för etablering. 

b
som gett upphov till dagens höga artrikedom. 
 
En reflektion vi gjort inom hagmarksprojektet (som i huvudsak sysselsatt forskare som 
inte arbetat med tillämpad naturvård) är att många naturvårdsbiologer av någon 
anledning utvecklat en stark drift att alltid ”veta bäst” vad gäller de praktiska 
riktlinjerna för skötsel av naturbetesmarker och ängar (och andra naturtyper). Under 
några år var författaren till denna skrift verksam inom en arbetsgrupp på 
Naturvårdsverket som hade till uppgift att diskutera uppföljning och analys av 
miljöövervakningen av biologisk mångfald. Med en blandning av förvåning och 
fascination märkte jag att de i gruppen närvarande tjänstemännen från verket alla med 
eftertryck hävdade sin kompromisslösa ståndpunkt i de metodfrågor vi diskuterade – 
samtliga hade dock i allmänhet olika ståndpunkter! Efterhand har denna iakttagelse 
växt till en sorts genera
o
u
naturbetesmarker likväl som för andra naturvårdso
 
Det finns förstås praktiska fördelar med entydiga riktlinjer – de är enkla att utvärdera 
och kräver få beslut av enskilda handläggare av naturvårdsärenden. Men det är 
tveksamt om sådana riktlinjer gynnar den biologiska mångfalden. Flera olika skäl finns 
att tillåta och även uppmuntra variation i utformningen av skötseln av 
naturbetesmarker.  
 
1. Olika grupper av organismer reagerar på olika sätt på varje given skötsel. Om vi 
föreställer oss att alla naturbetesmarker hävdas på exakt lika sätt, kommer följaktligen 
vissa arter konsekvent att gynnas, andra att missgynnas.  
 
2. Riktlinjen att betet ska vara så hårt att ansamling av förna helt förhindras varje år 
innebär att många växtarter inte klarar av sin reproduktion, eftersom de konsekvent 
betas av före fruktmognaden. Om alltför få frön produceras kommer nyetableringen på 
sikt att vara för låg för att populationerna ska upprätthållas. Dessutom missgynnas 
många djur, främst insekter, som är beroende av att växterna blommar och producerar 
frön. Idén att förna alltid är negativt har också ifrågasatts av flera experimentella 
studier, s
g
 
3. Som vi beskrivit i kapitel 4 sker dynamiken av de flesta arter i ett större rumsligt 
sammanhang än en enskild naturbetesmark. Under förutsättning att det finns 
spridningsvägar, exempelvis genom att större arealer betas eller slås eller att vägrenar 
förbinder betesmarkerna med varandra, kan olika områden växelvis fungera som 
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En mosaik av områden med olika betestryck ger därför bättre förutsättningar för att 
arterna ska finnas kvar, än motsvarande areal med ett homogent betestryck.  
 
4. Olika former av varierande bete, som vartannatårsbete eller sent betespåsläpp, 
möjliggör att större arealer betas med ett givet antal djur. Som också beskrevs i kapitel 
3 och 4 finns det mycket som talar för att det är nödvändigt att öka den samlade 
realen betesmark och förbättra spridningsvägarna mellan naturbetesmarkerna om 

 de 
rändringar som skulle behövas i miljöersättningssystemen för att skapa förut-

öjligt behövs förstärkningar av såväl personal som kompetens hos 
e myndigheter (länsstyrelserna) som handhar de lokala avtalen om miljöersättningar. 

t med skötselanvisningar för 
aturbetesmarker inriktas på hela landskap (hela bygder) snarare än på enskilda 

ter i naturbetesmarker 

a
artrikedomen ska bevaras långsiktigt.  
 
5. Ett skäl att vara mera tillåtande för variation i skötselanvisningar är att det 
uppmuntrar till lokala initiativ och därmed till att lantbrukarna själva mera aktivt kan 
göras delaktiga i utarbetandet av skötseln för den mark de får miljöersättning för. 
Undersökningar som gjorts om lantbrukarnas egen uppfattning om naturbetesmarker 
visar entydigt att det ofta finns starka känslomässiga motiv bakom viljan att 
upprätthålla beteshävden. Förutom att naturbetesmarkerna bidrar till skönheten i 
landskapet, finns ofta en stark känsla av historisk samhörighet med de generationer av 
människor som skapat kulturlandskapet med dess öppna fodermarker. 
Ersättningssystem som framstår som enkelspåriga och i sämsta fall leder till konflikter 
mellan lantbrukare och naturvårdsmyndigheter, motverkar sina syften.  
 
Det ligger utanför hagmarksprojektets uppgifter att utveckla och föreslå
fö
sättningar för en större lokal anpassning av, och en högre grad av variation i, 
skötselanvisningar för naturbetesmarkerna. Men en viktig förutsättning för att en sådan 
förändring ska vara framgångsrik är att lokala beslut kan fattas utifrån de förhållanden 
som råder för de enskilda naturbetesmarkerna och för de bygder där de är belägna. För 
att detta ska vara m
d
Som vi beskrev i förra avsnittet finns många fördelar med samarbeten mellan 
lantbrukare, kanske utveckling av en ny sorts lantbruksföretag, där betesdriften sköts i 
större skala. Ett första steg på vägen kan vara att arbete
n
betesmarker. Därmed flyttas också fokus från den enskilde lantbrukaren till en grupp 
av lantbrukare. Att planera för skötsel av en mosaik av olika betesmarker, med olika 
betestryck och olika grad av inslag av träd och buskar, underlättas därmed. Förutom att 
detta bidrar till att bevara öppna kulturlandskap, ger det de bästa förutsättningarna för 
att behålla och kanske till och med förbättra för den biologiska mångfalden. 
 
 
Inplantering av hotade växtar
 
Som vi beskrivit i de föregående avsnitten är det troligt att många arter som tidigare 
var vanliga i naturliga fodermarker blir alltmera ovanliga och på sikt kan försvinna 
helt från vissa regioner. De viktigaste metoderna för att motverka denna biologiska 
utarmning är att upprätthålla beteshävden i de kvarvarande markerna och att restaurera 
och återställa beteshävden i områden som upphört att betas men ännu inte helt vuxit 
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igen. På sikt kan man även tänka sig att vissa kulturbetesmarker, gamla åkrar som 
övergått till betesmark, kan utvecklas till lämpliga miljöer för en del av 
aturbetesmarkernas växter. Men även om dessa åtgärder genomförs finns det mycket 

rar eller produktionsskog spontant kommer att 
oloniseras av de arter vi betraktar som typiska för naturliga fodermarker. 

plantering blir 
lltmera aktuellt även i Sverige. Tidigare omgavs ofta idén om att arter skulle föras in 

n generell minskning av arter är förväntad utifrån vår kunskap om att själva 
etesmarkerna minskat i utbredning och förekomst. Vad vi däremot har svårare att 

 landskapet. Kortlivade arter 
m fältgentiana, spåtistel (Carlina vulgaris), ängsskallra (Rhinanthus minor) och 

n
som talar för att artrikedomen i naturbetesmarkerna ändå kommer att minska. Många 
områden är belägna i omgivningar som är så omvandlade att betesmarksväxterna i 
praktiken är isolerade. Växtpopulationer som försvinner kan därför inte ersättas genom 
spridning från andra områden. Av samma skäl är det knappast troligt att restaurerade 
betesmarker som ligger omgivna av åk
k
 
En metod som har blivit mycket uppmärksammad och diskuterad, framför allt i 
Nederländerna och Storbritannien, är inplantering av minskande och hotade arter. Vid 
inplantering införs arter avsiktligt genom antingen frösådd eller plantering av plantor 
som dragits upp i odling (”pluggplantor”). Inplanteringen görs på platser där arten 
minskat i mängd eller helt försvunnit. Man kan också tänka sig inplantering i samband 
med att betesmark nyskapas, exempelvis på gammal åker. 
 
Under de närmaste åren kommer nationella och regionala åtgärdsplaner i allt större 
utsträckning utvecklas för hotade växter. Det är därför troligt att in
a
på konstgjord väg med skepsis bland de flesta naturvårdare, och ibland även med 
direkt motvilja. Under de senaste åren har inplantering blivit mera accepterat, men det 
finns ändå anledning att ställa sig några frågor. Den mest grundläggande frågan är om 
inplantering verkligen behövs. Om så är fallet, hur ska inplanteringen utföras? Det är 
också viktigt att besvara frågan om det finns några risker med inplantering av växter i 
naturbetesmarker. 
 
Vi saknar i stor utsträckning kunskap om utbredning och förekomst av växtarter i det 
”gamla” kulturlandskapet som fortfarande dominerade i Sverige i början av 1900-talet, 
men vi vet med säkerhet att många av de naturliga fodermarkernas växtarter blivit 
alltmera ovanliga. För de arter som det finns uppgifter om får vi en tydlig bild av 
minskande förekomster och vikande populationsstorlekar. Även i ett relativt kort 
tidsperspektiv kan man se en negativ trend. Vi har exempelvis följt populationer av 
fältgentiana (Gentianella campestris) i en del av Södermanland sedan ängs- och 
hagmarksinventeringen gjordes i slutet av 1980-talet och funnit att 25 % av 
populationerna är borta idag (2005).  
 
E
b
bedöma är om arterna kan leva kvar även i det moderna
so
ögontröst (Euphrasia spp.) försvinner snart efter att hävden upphört. Långlivade arter 
som kattfot (Antennaria dioica), ängsvädd (Succisa pratensis) och brudbröd 
(Filipendula vulgaris), kan däremot finnas kvar under lång tid efter att 
miljöförhållandena försämrats. Sådana restpopulationer är troligen mycket vanliga i 
dagens jordbrukslandskap. Detta innebär att man riskerar göra en felbedömning om 
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man enbart utifrån en arts förekomst värderar om den är långsiktigt hotad. Man kan 
mycket väl tänka sig att en långlivad art i praktiken är ”dömd” att försvinna från ett 
landskap, trots att den fortfarande förekommer på ganska många platser. Detta 
fenomen kallas utdöendeskuld (se kapitel 3). Vi misstänker att det finns en betydande 
utdöendeskuld bland naturbetesmarkernas växtarter. 
 
Våra studier visar också att de flesta av naturbetesmarkernas växter lider av 
spridningsbegränsningar (se kapitel 3). Många arter kan inte sprida sig ens till de 
lämpliga miljöer som finns i dagens landskap. Vi vet inte om en liknande 

ridningsbegränsning fanns även i det gamla kulturlandskapet, men troligen har 

ftersom det förekommer en 
llmän minskning i förekomst och utbredning av flertalet av naturbetesmarkernas 

t att snabbt åstadkomma en återväxt av naturbetesmarkernas 
araktäristiska flora. 

sp
problemen för växternas spridning ökat. Förr i tiden fanns det mycket större arealer av 
lämpliga miljöer för gräsmarkernas arter och det förekom transporter av hö, kreatur 
och redskap i en omfattning som sannolikt gav goda spridningsmöjligheter för de 
flesta växter.  
 
Behövs inplantering? Utifrån våra studier blir svaret ja, e
a
typiska växter och den rådande isoleringen av lämpliga miljöer i det moderna 
landskapet skapar spridningsbegränsningar. En förutsättning är dock att målsättningen 
är att värna inte bara den nationella biologiska mångfalden (att en art finns kvar 
någonstans i Sverige) utan även den regionala mångfalden. För arter som är direkt 
utrotningshotade kan inplantering vara nödvändig som en sista möjlighet att rädda 
arten kvar, men vi tror att inplantering också kan komma att bli aktuell även för arter 
som i sig inte är direkt hotade, men som ändå tydligt minskar i förekomst i vissa 
regioner. Inte minst i samband med restaurering kan inplantering av en hel grupp arter 
vara en möjlighe
k
 
TABELL 5-3  Olika målsättningar för inplantering av växter i naturbetesmarker. 
___________________________________________________________________________ 
 
Målsättning A: Förstärkning av en minskande lokal population för att minska 
risken för lokalt utdöende. 
 

Inplantering sker i befintliga populationer där det finns en dokumentation om 
populationens minskning. 

 
Målsättning B: Förstärkning av en minskande regional population för att 
kompensera för låg spridning/kolonisation. 
 

Inplantering sker på ”tomma” lokaler, dvs. lokaler som sannolikt är lämpliga för 
arten utan att arten finns där just nu (t.ex. i samband med restaurering). 
Inplantering sker i regioner där en minskande förekomst av en art 
dokumenterats. Målsättning B kan innefatta målsättning A. 

___________________________________________________________________________ 
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Hur ska man då utföra inplanteringar? Vi har en relativt god kunskap om vilka 
metoder som är lämpliga, eftersom inplanteringsförsök under lång tid använts som en 
standardmetod i olika ekologiska och genetiska undersökningar. Innan man beslutar 
om inplantering är det viktigt att klargöra målsättningen (TABELL 5-3). 
Inplanteringen kan inriktas antingen på att minska risken för att populationer dör ut 

ålsättning A), eller på att kompensera för bristande naturlig spridning och 

e ske 

Räkna med en groning om maximalt 10 %. Dödligheten hos groddplantor är ofta 

 
. Uppföljning och dokumentation. 

tt problem för målsättning B (TABELL 5-3) är att det är svårt att på förhand bedöma 
om en 
vetenska
göra sådana bedömningar, men troligen komme
för att g ativ är därför att 

(m
kolonisation av arter (målsättning B). Troligt är att målsättning B är den som oftast 
kommer att bli aktuell. 
 
Arbetsgången i ett inplanteringsprojekt sammanfattas i TABELL 5-4.  Det är viktigt 
att valet av arter som ska planteras in utgår från en så grundlig dokumentation som 
möjligt för att klargöra att inplanteringen verkligen behövs och för att tjäna som 
underlag för uppföljningen. 
 
 
TABELL 5-4  Sammanfattning av arbetsgång vid genomförande av ett inplanterings-
projekt. 
___________________________________________________________________________ 
 
1. Dokumentation av naturliga populationer, lokalt och/eller regionalt 
 
2. Val av lokaler för inplantering. 
 

För målsättning B (TABELL 5-3) är det lämpligt att välja många ( > 10) lokaler. 
 
3. Insamling av frön (för direkt utsådd eller uppodling). 
 

Ursprungspopulationer bör vara belägna i samma region. Fröinsamling måst
med hänsyn till de befintliga populationernas storlek. 

 
4. Utsådd eller utplacering av plantor. 
 

hög. Lämpligen upprepas utsådd under minst två år. 

5
___________________________________________________________________________ 
 
 
E

plats är lämplig för inplantering, eftersom arten inte finns där. I den 
pliga litteraturen kan man finna mer eller mindre sofistikerade metoder för att 

r det inte att finnas tillräckliga resurser 
enomföra så detaljerade förstudier. Ett realistiskt altern

använda en ”sunda förnuftet-metod”, som helt enkelt innebär att en erfararen fält-
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botanist gör en bedömning om lokalens lämplighet för inplantering. Den hävd som 
sker på platsen ska förstås också bedömas som lämplig, så att en uppväxande 
population har en rimlig chans att finnas kvar efter inplanteringen. Vad som är en 
lämplig hävd måste förstås också bedömas från fall till fall. Vanligen gynnas groning 
och etablering av småskaliga störningar i växttäcket. Däremot kan en uppväxande 
population bestående av unga eller små plantor missgynnas av alltför starkt bete. 
 
Våra studier visar att flera arter klarar att etablera sig även i miljöer som på förhand 

an tyckas osannolika, exempelvis gammal åkermark som övergått till att nyttjas som 

ör att genomföra en inplantering måste frön först samlas in. Alternativt kan enstaka 

n är inte problemfritt eftersom vi behandlar ovanliga eller minskande arter. 

n metod är att samla in relativt få frön, som sedan sås ut i odling. De plantor som 
direkt, som 

pluggplantor”. Nackdelen med pluggplantor är att de kan vara känsliga innan de 
ara uppmärksam på att själva uppodlingen kan ha 

apat ett konstgjort urval av plantorna, något som kan innebära en risk att kvaliteten 
på fröna a 

gion finns åtminstone en relativt stor ursprungspopulation, som kan tjäna som 

tsådd m
tillräcklig e
Pluggpla  frön, men har nackdelen 
tt man inte direkt kan avgöra om betingelserna på platsen för inplantering är lämpliga 

 produceras av pluggplantorna). Hur många 
ön ska då sås ut? Vanligen är frögroningen ganska låg i fält (ofta under 10 %), och 

dödligheten bland groddpla
för utsåd arken är det. I allmänhet 
r det lämpligt att fördela fröna på flera olika betesmarker och på flera olika platser 

 vara minst 10 olika naturbetesmarker och minst 

elst uppemot tusen) frön sås ut. Är tillgången på frön riklig bör man framför allt öka 
ntalet platser där frön sås, snarare än att ytterligare öka antalet sådda frön per plats. 

k
betesmark, under förutsättning att den inte är alltför gödselpåverkad. Många av 
naturbetesmarkernas växter kan mycket väl utveckla livskraftiga populationer på sådan 
mark om de får hjälp att spridas dit, vilket är poängen med inplanteringen under 
målsättning B.  
 
F
hela plantor insamlas och förflyttas, men detta innebär en stor risk att plantan dör. Att 
samla frö
Fröinsamlingen får inte äventyra överlevnaden för redan existerande växtpopulationer. 
E
sedan kommer upp skördas på frön för utsådd eller planteras ut 
”
rotats ordentligt. Man måste också v
sk

(eller de uppodlade plantorna) försämras. Idealiskt är om det inom samm
re
frökälla för inplanteringen. 
 
U ed frön är enklare än att placera ut uppodlade plantor. Under förutsättning att 

a mängder frön kan samlas in, är detta den metod vi r kommenderar. 
ntor är att föredra om det är svårt att samla in många

a
för groddplantsetablering (från frön som
fr

ntorna är hög. Det finns också en risk att en plats som valts 
d inte visar sig vara lämplig, även om själva betesm

ä
inom betesmarken. Ett riktmärke kan
10 platser inom varje betesmark. På varje plats bör i normalfallet minst ett par hundra 
(h
a
Utsådd bör alltid föregås av en måttlig störning så att man avlägsnar förna för att skapa 
små etableringsytor. Inplanteringen bör upprepas under minst två år. 
 
Det är viktigt att vara medveten om att man aldrig kan garantera att inplanteringen 
lyckas, något som här illustreras av ett utsåningsförsök med fältgentiana. I detta försök 
såddes 1994 cirka 4000 frön i var och en av 12 olika betesmarker. På endast tre marker 
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utvecklades blommande individer, och tio år efter utsådden fanns bara två av dessa 
populationer kvar. FIGUR 5-2 visar populationsutvecklingen i den betesmark där 
utsådden var mest framgångsrik. Som framgår av figuren är det tveksamt om denna 
utsådd på sikt ger upphov till någon ny etablerad population. Även om de första åren 
efter utsådden antyder en växande population, så har denna efter tio år minskat till bara 
några enstaka blommande individer. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

är man i naturvårdssammanhang diskuterar risker med inplantering (både för växter 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FIGUR 5-2  Resultat av ett utsåningsförsök med fältgentiana (Gentianella 
campestris). Figuren visar populationsutvecklingen under en tioårsperiod. Fältgentiana 
är en strikt bienn art, vilket innebär att blommande individer utvecklas tidigast två år 
efter frösådd. En tendens till tvåårscykler i populationen är alltså förväntad. 
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Det sista steget i ett inplanteringsprojekt är dokumentation och uppföljning. 
Dokumentationen måste innefatta detaljerade uppgifter om ursprungspopulation, 
metodik för inplantering (störningar, antal sådda frön), uppgifter om platser och 
lokaler för utsådd samt en uppföljning av etablerade populationer. Dokumentationen 
måste finnas lättillgänglig hos exempelvis länsstyrelsernas naturvårdsenheter eftersom 
uppföljningen är viktigt för utvärderingen om den använda metoden. Det är också 
viktigt att bibehålla kunskapen om vilka populationer som är naturliga och vilka som 
är skapade. Om inplanteringen är framgångsrik, kommer spontan spridning antagligen 
ske mellan populationer och med tiden suddas gränserna mellan naturliga och skapade 
populationer ut.  
 
 
Risker med inplantering 
 
N
och motsvarande för djur) brukar man framförallt tala om ekologiska respektive 
genetiska risker. De ekologiska riskerna innebär negativa effekter på andra arter. 
Dessa effekter kan exempelvis vara att den inplanterade växtarten påverkar ekologiska 
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samspel med betande djur, pollinatörer eller med andra växtarter. Eftersom de arter 
som är aktuella för inplantering i naturbetesmarker varit en del av den naturliga floran 
i dessa marker och relativt nyligen funnits på samma mark som inplanteringen sker, är 
de ekologiska riskerna troligen mycket små. Det finns i alla fall inga studier som 
påvisat några sådana negativa ekologiska effekter. 
 
De genetiska riskerna är mera svårbedömda. Dessa risker berör främst den art som är 

h 

e 

 

a bör leva 
arken 

är inplanteringen sker. Det finns arter där lokala anpassningar är kända, exempelvis 
dig- respektive senblommande varianter av vissa arter som gentianor och ögontröst. 

m vi kan sammanfatta under benämningen etiska och 
ärderingsmässiga risker. Om inplantering införs som naturvårdsmetod innebär det att 
amtida forskning om växtarternas fördelning och genetiska struktur i landskapet 

re som vill använda rumsliga mönster i studier av så kallade 
etapopulationer, eller för den som studerar hur den genetiska variationen fördelas 

föremål för inplanteringen. Naturliga populationer varierar så att samma art i olika 
områden eller i olika miljöer kan bestå av genetiskt mycket olika individer. I vissa fall 
har man kunnat påvisa lokala anpassningar, alltså lokala genetiska varianter som är 
anpassade till särskilda förhållanden som finns på en plats, men kanske inte på en 
annan närbelägen plats. Om man flyttar om individer mellan dessa populationer oc
för in genetiskt material från ”fel” population, kan en oönskad bieffekt bli att den 
lokala anpassningen försvinner. Resultatet kan i olyckliga fall bli att inplanteringen får 
en negativ effekt på den hotade arten. 
 
Det skulle krävas ingående och kostsamma studier för att med säkerhet fastställa d
genetiska riskerna för ett inplanteringsprojekt. Eftersom vi inte kan räkna med att det 
finns resurser för sådana detaljerade studier måste frågan ställas om farhågorna om
genetiska risker är tillräckliga för att man ska avstå från inplantering. 
 
Vår bedömning är att de genetiska riskerna inte är tillräckliga för att avstå från 
inplantering, men att de bör leda till vissa försiktighetsåtgärder. Den viktigaste är att 
ursprungspopulationerna är belägna i samma region som inplantering ska ske i. Vad är 
då en region? Detta är svårt att klargöra exakt, men ursprungspopulationern
nder vegetations- och klimatförhållanden som liknar dem som gäller för betesmu

d
ti
För dessa arter är det mycket viktigt att de inplanterade fröna inte kommer från 
populationer av annat slag än de som finns (eller nyligen funnits) på 
inplanteringslokalen. En annan viktig rekommendation är att uppodling av växter för 
utsådd sker under så naturliga förhållanden som möjligt för att undvika ett konstgjort 
urval av de frön som produceras. Om ett sådant urval sker kan det försämra 
förutsättningarna för att inplanteringen lyckas. 
 
Slutsatsen är att de ekologiska och genetiska riskerna knappast är så stora att de i sig 
motiverar att man avstår från inplantering. Däremot finns vissa andra effekter av 
inplantering, so
v
fr
försvåras. För den forska
m
mellan populationerna, blir ett tidigare utfört inplanteringsprojekt en felkälla som kan 
göra forskningen omöjlig. Särskilt allvarligt är det om inplanteringen inte har 
dokumenterats ordentligt och följdaktigen är okänd för forskaren.   

 
 

113



 
 

En annan risk med inplantering är att värderingen av naturbetesmarkerna och de arter 
som lever där påverkas. Frågan om värdering av naturbetesmarkernas växtarter 
inrymmer en mängd olika aspekter. För många är det snarare det gamla 
kulturlandskapet i sig med dess byggnader, hägnader, odlingsspår samt vetskapen om 
den långa tradition av arbete som skapat landskapet, som ger det positiva värdet. 

nskilda arter behöver inte nödvändigtvis värderas alls, även om de flesta 

 exakt definiera 
kthet när vi diskuterar naturbetesmarkernas flora. ”Äkta” kan uppenbarligen inte vara 

de diskussioner vi fört med naturvårdsbiologer om inplantering har vi mött många 

E
uppmärksamma om floran blev alltför utarmad. För andra är det de olika arterna, det vi 
vanligen menar med ”den biologiska mångfalden”, som utgör grunden för värderingen. 
En vanlig uppfattning är att politiska beslut om att biologisk mångfald (se faktaruta 5-
1) ska bevaras är tillräckliga som skäl att bevara alla arter. En annan vinkling av 
värderingarna är mer nyttoinriktad. Exempel på detta är att en rik flora ger underlag 
för en rik fauna av pollinatörer, som bidrar till frukt- och bärproduktion (även om detta 
har ifrågasatts av nyligen publicerade studier). Turistnäringen gynnas av att det finns 
kvar vackra, biologiskt rika, landskap. Friluftslivet gynnas likaså, med positiva 
effekter på folkhälsan.  
 
I den mån dessa (och andra) värderingar påverkas av förekomster av enskilda arter, bör 
vi ställa oss frågan om värderingarna också påverkas av inplantering av arter. En sätt 
att angripa denna fråga är att undersöka om inplantering påverkar ”äktheten” av 
naturbetesmarkernas biologiska mångfald. Det är mycket svårt att
ä
liktydigt med ”naturlig”. De naturliga fodermarkerna är (trots namnet) i sig själva 
produkter av mänsklig aktivitet och således inte ”naturliga” i samma mening som 
orörd natur. Visserligen är det väl tveksamt om det finns någon orörd natur i Sverige, 
men de flesta kan nog acceptera en gradskillnad mellan exempelvis en naturskog och 
en slåtteräng. Trots att en naturbetesmark, och kanske i synnerhet en naturbetesmark 
som blivit föremål för en planerad restaurering, alltså inte är ”naturlig”, tror vi att 
många ändå uppfattar en skillnad mellan en rik flora som finns utan att någon 
inplantering skett och en mark där förvisso samma arter förekommer, men där man vet 
att de planterats in. Kanske kan denna skillnad liknas vid den som förekommer om 
man jämför en äkta 1700-talsbyggnad med en perfekt kopia, uppförd alldeles nyligen. 
Även om många inte skulle kunna se skillnaden (om kopian var skickligt gjord), så 
skulle vetskapen om att det är en kopia påverka vår värdering. 
 
I 
olika uppfattningar om äkthetsproblematiken. Somliga ser ganska lätt på frågan och 
förutspår att vi snart kommer att vänja oss vid att vissa arter fått lite ”hjälp på traven” 
med att hålla sig kvar i vårt moderna landskap. Andra anser att det finns en risk för att 
arternas förekomst frikopplas från det sammanhang, de biologiska förutsättningarna, 
som lett till att de förekommer i naturbetesmarkerna. Drastiskt uttryckt - varför 
anlägger vi inte regionala botaniska trädgårdar, där alla kulturlandskapets växtarter 
kan studeras i prydliga rader? Detta borde vara helt tillfredsställande, om det nu är 
arterna som sådana som ska bevaras och inte det landskapssammanhang där de 
förekom i.  
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En annan effekt av att man inte bryr sig om äktheten är att skyddsvärdet av biologiskt 
rika naturbetesmarker och ängar kan reduceras, med hänvisning till att ”det alltid går 
att anlägga en likadan betesmark någon annanstans”. En alltför stor tilltro till 
ekologisk ingenjörskonst skulle därmed kunna bli en belastning för arbetet med att 
skydda områden vi idag betraktar som värdefulla. 
 
Det finns inte något entydigt svar på frågan om en minskad äkthet är ett problem. 
Däremot är det utan tvekan viktigt att denna problematik blir ordentligt diskuterad 
innan inplantering av växtarter blir en regelbundet använd metod i skötsel och 
restaurering av naturbetesmarker. 
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att det finns starka skäl att använda inplantering som 
en naturvårdsåtgärd – otvivelaktigt minskar många, kanske de flesta, av 
naturbetesmarkernas växtarter. Många arter är redan försvunna över stora områden och 
ännu fler kommer att försvinna inom några decennier. Det finns också en tillräcklig 

etodkunskap för att kunna genomföra inplanteringar. Vi bedömer inte att väl m
genomförda inplanteringar innebär några allvarliga ekologiska eller genetiska risker. 
Däremot finns ännu outredda frågor som gäller hur värderingen av naturbetesmarkerna 
kan påverkas av inplanteringen.  
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andra av våra publikationer som berörs i texten. 
 
Austrheim, G. & Eriksson, O. 2002. Plant species diversity and grazing in the 
Scandinavian mountains – patterns and processes at different spatial scales. Ecography 
24: 683-695. 
 

ustrheim, G. & Eriksson, O. 2003. Recruitment and lifA e-history traits of low 

 A. O. & Eriksson, O. 2002. The influence of management history and 
habitat on plant species richness in a rural hemiboreal landscape. Landscape Ecology 
17: 517-529. 
 
Cousins, S. A. O., Eriksson, Å. & Franzén, D. 2002. Reconstructing past land use and 
vegetation patterns using palaeogeographical and archaelogical data: a focus on 
grasslands in Nynäs by the Baltic Sea in south-eastern Sweden. Landscape and Urban 
Planning 61: 1-18. 
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7. Appendix 
 
Detta appendix ger en översikt av egenskaper hos växter som förekommer i 

t att det finns information om åtminstone några av de utvalda 
genskaperna.  

sörmländska naturbetesmarker. Artlistan är långt ifrån fullständig. Urvalet av arter har 
styrts utifrån att arten förekommit i de fältstudier som genomförts inom 
hagmarksprojektet, sam
e
 
Livsform (”L”) 
A = annuell, dvs. ett-årig livscykel. 

 perenner blommar efter 2-5 år, då 
setten uppnått en viss storlek. 

 = perenn, dvs. flerårig livscykel, med fler än ett reproduktionstillfälle under 
vscykeln. Som perenner har klassats arter med relativt begränsad förmåga till 

vegetativ förökning/spridning. 
K = klonbildande perenn, dvs. arter med utpräglad förmåga att sprida sig vegetativt med 
stoloner, rhizom eller rötter. 
 
Gränsen mellan P och K är godtycklig eftersom de flesta perenner har en viss förmåga 
att utveckla nya plantor vegetativt. Arter som producerar rent asexuella frön bildar 
genetiska kloner, men de har ej klassats som K om de inte samtidigt har förmåga till 
vegetativ förökning/spridning. 
 
Gräs som inte är utpräglade klonbildare kan likväl ofta bilda tuvor. Dessa har klassats 
som P.  
 
Fröstorlek (”Frö”)

B = ”bienn” (monokarp perenn), dvs. flerårig livscykel som avslutas efter individens 
reproduktion. I enstaka fall förekommer strikt bienna livscykler, som alltid är två-åriga, 
men vanligast är att individerna hos monokarpa
ro
P
li

 anges i milligram (mg). Den siffra som anges är ett medelvärde. Man 
bör notera att uppgifter om fröstorlek kan variera, i synnerhet om uppgifterna kommer 
från andra delar av artens utbredningsområde. 
 
Antal frön (”#F”) anger fröproduktion per individ (planta). För klonbildande arter gäller 
uppgiften per planta. Fröproduktionen för tuvbildande gräs har uppskattas för hela 
tuvor. Det är svårt att göra bra uppskattningar av den karaktäristiska fröproduktionen 
för en art, eftersom variationen mellan individer och platser kan vara mycket stor. 
Fröproduktionen anges i fyra klasser: 1-10, 11-100, 101-1000, samt > 1000. Även om 
det är svårt att uppskatta fröproduktion, är vår bedömning att fältuppgifterna är 
tillräckligt tillförlitliga för att tjäna som underlag till denna klassning. 
 
Spridning (”Sprid”) anger det (eller de) sätt som fröna hos arten vanligen sprids med.  
 
U = utan ”hjälpmedel” = fröna faller helt enkel av från moderplantan, inga speciella 
spridningsattribut förekommer. 
 
Vind = fröna (frukterna) har speciella egenskaper som särskilt gynnar vindspridning. 
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Ectozoo (förkortning av ectozoochory) = fröna (frukterna, eller strukturer som omger 
rukterna och tjänar som spridningsorgan) har speciella egenskaper som särskilt gynnar 

rtning av endozoochory) = fröna sitter i frukter som äts av djur, 
anligen fåglar eller däggdjur. 

r som attraherar myror. Denna form av spridning är 

f
vidhäftning, t.ex. på päls eller fjädrar. Man bör notera att många vindspridda frön också 
lätt fastnar i päls. Dessutom kan frön som helt saknar vidhäftningsanordningar också 
spridas bra med päls, i synnerhet för frön med storlek upp till 1 mg. 
 
Endozoo (förko
v
 
Myr = fröna har speciella egenskape
ointressant för långdistansspridning, vilket gör att de arter som klassats som ”Myr” i ett 
landskapsperspektiv är likvärdiga med kategorin ”U” 
 
Fröbank (”FB”) anger om frön av arten har förmågan till vila i marken, för att gro i 

ks”) från permanenta fröbanker. En tillfällig fröbank 

llig fröbank eller om fröbank saknas. Därför delas de upp i 
e klasser: 

 studie visat förmågan att utveckla fröbank 

som ”2”, men troligen räcker inte detta eftersom fröproduktionen hos många 
rter i naturbetesmarker är begränsad. Det finns helt enkelt för få frön i fröbanken. 

samband med att betingelserna för groning är lämpliga. Fröna hos de flesta arter har en 
viss förmåga till frövila, åtminstone under några år. Ofta skiljer man tillfälliga 
fröbanker (”transient seed ban
innebär att fröna kan vila några, kanske upp till fem, år. Det är svårt att med säkerhet 
avgöra om en art har en tillfä
tr
0 = ingen fröbank har påvisats för arten 
1 = arten har en viss förmåga att utveckla fröbank; frövilan är relativt kort, upp till 5 (-
10) år 
2 = arten har i åtminstone någon
 
För att fröbanken ska kunna ha en stor betydelse vid restaurering måste arten ha 
klassats 
a
 
Rekrytering (”R”) anger om det förekommer experimentella studier som visar om 
rekryteringen är störningsberoende (S) och fröbegränsad (F). Med störningberoende 

krytering menas att rekrytering av groddplantor förutsätter någon form av småskalig 

ing av växttäcket 
te i någon större grad påverkar rekryteringen. 

et gror på hösten utan att utveckla hjärtblad och 
roddplantan blir synlig ovan jord våren därpå. Vanligen blir groddplantan synlig det 

, 

re
störning av växttäcket. Med fröbegränsad rekrytering menas att det förekommer 
experimentella studier som visar att arterns förekomst begränsas av tillgång på frön – 
vanligen kan man tolka detta som spridningsbegränsning. För flera arter saknas 
uppgifter.  
 
SF betyder att rekryteringen är begränsad av såväl störning som tillgång på frön.  
F betyder att rekryteringen begränsas av tillgång på frön, men att störn
in
Om varken S eller F anges betyder det att uppgift saknas. 
 
Anmärkningar för vissa arter: Liljekonvalj (Convallaria majalis) har ”kryptisk” 
groning, vilket innebär att frö
g
andra året år efter att fröet producerats. Några andra arter (vitsippa, Anemone nemorosa
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och arter av släktena Lathyrus och Vicia) har hypogeisk groning, vilket innebär att 
hjärtbladen utvecklas under jord – det är därför lätt att förbise dessa groddplantor. 
 
Regional dynamik (”RD”) 
 
En mera utförlig förklaring ges i texten. 

  Stor  I  II 

    Liten  Stor 

des arter med en utpräglad förmåga att utveckla restpopulationer. 

ation med # Frön: 101-1000 eller > 1000, eller (iii) Fröstorlek < 0,001 mg och # 

 
 
 
Spridning i tiden 
   Liten  III  IV 
 
 
 
     Rumslig spridning 
 
 
Kriterier för Stor ”spridning i tiden” (i) Livsform: K, eller (ii) # Frön: 101-1000 
eller  > 1000 i kombination med Fröbank: 2. 
Detta är såle
 
Kriterier för Stor ”rumslig spridning” (i) Endozoo, eller (ii) Ectozoo eller Vind i 
kombin
Frön > 1000 (orkidéer, med s.k. ”dust seeds”). 
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    L Frö #F  Sprid  FB R RD 
    (mg) 
____________________________________________________________________________ 
 

onvallariaceaeC  
 

onvallaria majalis  K 17,0 C 1-10  Endozoo 0 F II 
 Liljekonvalj   

 
Juncaceae 
 
Luzula campestris  K 0,66 11-10   0 Myr  2  I 

 Knippfryle 

oaceae

  
 
P  

2  II 
 Rödven 

00 Ectozoo   IV 
 Ängshavre 

Arrhenatherum pubescens P 1,3 101-1000 Ectozoo 1  IV 
   Luddhavre 
 
Brachypodium pinnatum K    Ectozoo 0         
   Backskafting 
 
Briza media   P 0,23 101-1000 U  1  III 
   Darrgräs 
 
Dactylis glomerata  P 0,51 101-1000 Ectozoo 1  IV 
   Hundäxing 
 
Danthonia decumbens  P 1,3 101-1000 Myr  1  III 
   Knägräs 
 
Deschampsia cespitosa P 0,31 101-1000 Ectozoo 1  IV 
   Tuvtåtel 
 
Deschampsia flexuosa  P 0,23 101-1000 Ectozoo 1  IV 
   Kruståtel 

 
grostis capillaris  K 0,06 101-1000 Ectozoo A

  
 
Alopecurus pratensis   K 0,71 101-1000 Ectozoo 2  II 
   Ängskavle 
 
Anthoxanthum odoratum P 0,29 101-1000 Ectozoo 1  IV 
   Vårbrodd 
 
Arrhenatherum pratense P 2,1 101-10
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    L Frö #F  Sprid  FB R RD 
     (mg)  

 P 0,13 101-1000 Ectozoo 1  IV 
 Fårsvingel 

sis  P 1,25 101-1000 Ectozoo 1  IV 
 Ängssvingel 

estuca rubra   K 0,79 101-1000 Ectozoo 1  II 

hleum pratense  P 0,52 101-1000 Ectozoo 1  IV 
 

 

arex caryophyllea  P 0,77 11-100  U  0  III 

arex hirta   K 2,0 11-100  U  2  I 

arex pallescens  P 1,1 11-100  U 

arex panicea   P 1,9 11-100  U  2  III 

arex spicata   P 2,5 11-100  U    III 

rchidaceae 

atifolia  P <0,001  >1000  Vind  0  IV 
 Adam och Eva 

 bifolia  P <0,001  >1000  Vind  0  IV 
 Nattviol 

____________________________________________________________________________ 
 
Festuca ovina  
  
 
Festuca praten
  
 
F
   Rödsvingel 
 
P
   Timotej
 
Poa pratensis   P 0,25 101-1000 U  2  I 
   Ängsgröe
 
Cyperaceae 
 
C
   Vårstarr 
 
C
   Grusstarr 
 
C
   Blekstarr 
 
C
   Hirsstarr 
 
C
   Piggstarr 
 
O
 
Dactylorhiza l
  
 
Platanthera
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    L Frö #F  Sprid  FB R RD 
     (mg)    

rtica dioica   K 0,15   U  2 F I 

olygonaceae 

ra  K (3,4*) (11-100*) U  0  I 
 Ormrot  (*groddknoppar) 

tosa  P 0,52 101-1000 U  1 SF III 
Ängssyra 

ceae 

yllifolia  A 0,06 101-1000 U  1 SF III 
 Sandnarv 

ontanum  P 0,12 >1000  U  2 SF I 
 Hönsarv 

midecandrum A 0,03 101-1000 U  1  III 
 Vårarv 

ltoides  P 0,14 101-1000 U  2 SF I 
 Backnejlika 

aria  P 0,06 >1000  U  2 SF I 
 Tjärblomster 

s   P 0,35   U  2 SF 
 Backglim 

tellaria graminea  P 0,27 101-1000 U  2 SF I 

anunculaceae 

epatica  P 3,7 1-10  Myr  0 F III 
   Blåsippa 
 
Anemone nemorosa  K 5,0 11-100  U  0 F I 
   Vitsippa 

____________________________________________________________________________ 
 
Urticaceae 
 
U
   Brännässla 
 
P
 
Bistorta vivipa
  
 
Rumex ace
  
 
Caryophylla
 
Arenaria serp
  
 
Cerastium f
  
 
Cerastium se
  
 
Dianthus de
  
 
Lychnis visc
  
 
Silene nutan
  
 
S
   Grässtjärnblomma 
 
R
 
Anemone h
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    L Frö #F  Sprid  FB R RD 
     (mg)    
____________________________________________________________________________ 
 
Ranunculus acris  P 1,4 101-1000 U  2 SF I 
 Smörblomma 

ricomus P    U  2 
 Majsmörblomma 

anunculus bulbosus  P 2,5 101-1000 U  2 SF I 

anunculus repens  K 1,6   U  2 SF I 

halictrum flavum  P    U  2 

rabis hirsuta   B 0,095 101-1000 U  2 SF I 

rabidopsis thaliana  A 0,03 >1000  U  2 SF I 

ardamine pratensis  K    U  2  I 

rophila verna  A 0,025 101-1000 U  2 SF I 

rassulaceae 

  P    U 
 Gul fetknopp 

 P 0,03   U  2 
 Vit fetknopp 

axifragaceae 

ranulata  K 0,03 101-1000 U  2  I 
 Mandelblom 

 
Agrimonia eupatoria  P 3,6 11-100  Ectozoo 0 F III 
   Småborre 

  
 
Ranunculus au
  
 
R
   Knölsmörblomma 
 
R
   Revsmörblomma 
 
T
   Ängsruta 
 
Brassicaceae 
 
A
   Lundtrav 
 
A
   Backtrav 
 
C
   Ängsbräsma 
 
E
   Nagelört 
 
C
 
Sedum acre 
  
 
Sedum album  
  
 
S
 
Saxifraga g
  
 
Rosaceae 
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    L Frö #F  Sprid  FB R RD 
     (mg)    
____________________________________________________________________________ 
 
Alchemilla spp.  K 0,4 101-1000 U  2  I 
   Daggkåpa 
 
Filipendula ulmaria  K 0,3 101-1000 U  1  I 

 II 
ter 

ntea  P 0,07 101-1000 U  2  I 
 Femfingerört 

ecta  P 0,03 101-1000 U  2 SF I 
 Blodrot 

ptans  K 0,3 11-100  U  2  I 
 Revfingerört 

ng 

ius  K 15,0 1-10  U  1 F I 
 Gökärt 

is  K 10,1 11-100  U  2 F I 
 Ängsvial 

tus  P 1,3 11-100  U  2 SF III 
 Käringtand 

rifolium arvense  A 0,4 101-1000 Ectozoo 2 SF II 

rifolium medium  K 2,5   U  2  I 
ver 

   Älggräs 
 
Filipendula vulgaris  K 0,7 101-1000 U  1 SF I 
   Brudbröd 
 
Fragaria vesca  K 0,3 101-1000 Endozoo 2 SF II 
   Smultron 
 
Geum rivale   K 1,3 101-1000 Ectozoo 1 SF
   Humlebloms
 
Potentilla arge
  
 
Potentilla er
  
 
Potentilla re
  
 
Fabaceae 
 
Anthyllis vulneraria  B 3,3 11-100  U  2 SF III 
   Getväppli
 
Lathyrus linifol
  
 
Lathyrus pratens
  
 
Lotus cornicula
  
 
T
   Harklöver 
 
T
   Skogsklö
 
Trifolium pratense  P 1,6 101-1000 U  2 F I 
   Rödklöver 
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    L Frö #F  Sprid  FB R RD 
     (mg)    
____________________________________________________________________________ 
 
Trifolium repens  K 0,2 11-100  U  2 F I 
   Vitklöver 
 
Vicia cracca   P 12,8 11-100  U  1 F III 
   Kråkvicker 

r 

eranium sylvaticum  P 5,5   U  1  III 

olygalaceae 

is  P 1,9 11-100  Myr  2 SF III 
 Jungfrulin 

 

nnesört 

 perforatum P 0,04 >1000  U  2 SF I 
 Äkta johannesört 

l 

elianthemum   P 0,95 101-1000 U  1 SF III 

nthriscus sylvestris  P 3,7 101-1000 U  1 SF III 

impinella saxifraga  P 1,1 101-1000 U  1 SF III 

 
Vicia sepium   P 16,7 11-100  U  1 F III 
   Häckvicke
 
Geraniaceae 
 
G
   Midsommarblomster 
 
P
 
Polygala vulgar
  
 
Clusiaceae
 
Hypericum maculatum P 0,08 >1000  U  2 SF I 
   Fyrkantig joha
 
Hypericum
  
 
Violaceae 
 
Viola canina   P 0,9 11-100  Myr  2  III 
   Ängsvio
 
Cistaceae 
 
H
nummularium  
   Solvända 
 
Apiaceae 
 
A
   Hundkäx 
 
P
   Bockrot 
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    L Frö #F  Sprid  FB R RD 
     (mg) 
____________________________________________________________________________ 
 
Ericaceae 
 
Calluna vulgaris  K 0,03 >1000  U  2  I 

accinium myrtillus  K 0,03 >1000  Endozoo 2 SF II 

accinium vitis-idaea  K 0,03 >1000  Endozoo 2 SF II 

rimula veris   P 0,9 101-1000 U  2 SF I 

entianella campestris B 0,17 >1000  U  1 SF III 

alium album   P    U 

alium boreale  P    U  1 

ae 

is  
ej 

yosotis ramosissima  A 0,4 101-1000 Ectozoo 2  IV 
ätmigej 

juga pyramidalis  P 1,4 11-100  U  1  III 

   Ljung 
 
V
   Blåbär 
 
V
   Lingon 
 
Primulaceae 
 
P
   Gullviva 
 
Gentianaceae 
 
G
   Fältgentiana 
 
Rubiaceae 
 
G
   Stormåra 
 
G
   Vitmåra 
 
Galium verum   P 0,65 101-1000 U  1  III 
   Gulmåra 
 
Boraginace
 
Myosotis arvens B 0,45 101-1000 Ectozoo 2 SF IV 
   Åkerförgätmig
 
M
   Backförg
 
Lamiaceae 
 
A
   Blåsuga 
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    L Frö #F  Sprid  FB R RD 
     (mg)    

lgaris  K 0,6 101-1000 U  1 SF I 
 Brunört 

acinos  A 0,17 101-1000 Ectozoo 2  II 
 Harmynta 

rpyllum  K 0,17 101-1000 Ectozoo 2 SF II 
 Backtimjan 

riaceae 

cta  A 0,16 101-1000 U  1 SF III 
 Vanlig ögontröst 

minor  A 1,9 101-1000 Vind  1 F IV 
 Ängsskallra 

eronica chamaedrys  P 0,2 101-1000 U  2 SF I 

eronica serpyllifolia  K 0,03   U  2 
ca 

lantago lanceolata  P 1,9 101-1000 U  1 SF III 

lantago media  P 0,3 101-1000 U  1 SF III 

ipsacaceae 

nautia arvensis  P 2,5 101-1000 Myr  1  III 

uccisa pratensis  P 1,5 101-1000 U  1 SF III 

ampanulaceae 

ampanula persicifolia P 0,05   U  2 

____________________________________________________________________________ 
 
Prunella vu
  
 
Satureja 
  
 
Thymus se
  
 
Scrophula
 
Euphrasia stri
  
 
Rhinanthus 
  
 
V
   Teveronica 
 
V
   Majveroni
 
Plantaginaceae 
 
P
   Svartkämpar 
 
P
   Rödkämpar 
 
D
 
K
   Åkervädd 
 
S
   Ängsvädd 
 
C
 
C
   Stor blåklocka 
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    L Frö #F  Sprid  FB R RD 
     (mg)    
____________________________________________________________________________ 
 
Campanula rotundifolia P 0,05 101-1000 U  2 SF I 
   Blåklocka 

chillea millefolium  K 0,13 101-1000 U  1 SF I 

ntennaria dioica  K 0,05 101-1000 Vind  1 SF II 

 

lgare K 0,45 11-100  U  2 SF I 
 Prästkrage 

arum  K 0,11 101-1000 Vind  1 SF II 
 Gråfibbla 

t. Ruderalia P 0,39 101-1000 Vind  1 SF IV 
 Maskros 

ragopogon pratense  B 11,2 101-1000 Vind  1  IV 

 
 
 

 
Asteraceae 
 
A
   Röllika 
 
A
   Kattfot 
 
Carlina vulgaris  B 1,5 101-1000 Vind  1 SF IV 
   Spåtistel 
 
Centaurea jacea  P 1,1 11-100  U  1 SF III 
   Rödklint 
 
Hypochoeris maculata P 1,1 101-1000 Vind  1 SF I 
   Slåtterfibbla
 
Leontodon autumnalis  P 0,7   Vind  1 
   Höstfibbla 
 
Leucanthemum vu
  
 
Pilosella officin
  
 
Taraxacum sek
  
 
T
   Ängshaverot 
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 Denna rapport ger en populärvetenskaplig sammanfattning 

av forskning om växter i svenska naturbetesmarker, i första 
hand den forskning som utförts inom ”hagmarksprojektet” 

otaniska institutionen, Stockholms universitet. 

ndskapsförändringar och 

betesmarker kan skötas och restaureras på ett hållbart 
sätt. 

vid B
Rapporten beskriver naturbetesmarker i allmänhet, vilka 

nismer som har gjort naturbetesmarker artrika, meka
växternas populationsbiologi, la
dess påverkan på naturbetesmarkernas växter, samt hur 
natur

Botaniska institutionen
STOCKHOLMS UNIVERSITET 

Denna rapport ingår i skriftserien Plants & Ecology och har nummer 2007/1 
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