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Strandängar tillhör naturtypen naturbetesmark och är idag en biotop som håller på att 

försvinna. En av anledningarna är upphörd hävd. Jag har undersökt hur hävd i form av bete 

påverkar växtligheten vad gäller artrikedom och artsammansättning på ett antal strandängar i 

Karlstads kommun. 

 

Strandängar är fuktiga, flacka stränder som ligger längs med vattendrag och sjöar samt vid 

kusten och som i hög grad påverkas av det vatten de ligger i anslutning till. De faktorer som i 

huvudsak ger strandängarna sin struktur är hävd i form av bete och slåtter samt återkommande 

översvämningar. Igenväxning och fragmentering är idag ett stort hot mot strandängarna. 

Anledningen är att hävd i form av bete och slåtter upphört i stor utsträckning samt att 

reglering av sjöar och vattendrag medfört minskade fluktuationer i vattennivå. Detta har 

inneburit att växtarter knutna till denna naturtyp fått svårare och svårare att sprida sig, blivit 

utkonkurrerade av invasionsarter samt minskat i antal.  

 

I denna studie inventerades 16 strandängar med olika hävdhistorik. Syftet var att undersöka 

hur bete påverkar artsammansättning och artrikedom, att se om det krävs kontinuerligt bete 

för att uppnå en hög artrikedom samt att undersöka om bete är en bra metod vid restaurering 

av strandängar. Ytterligare frågeställningar var hur artrikedomen påverkas av fragmentering i 

form av minskad area på strandängarna och ökat avstånd till omgivande strandängar samt att 

undersöka om det finns några arter som kan användas som indikatorarter av artrika och 

artfattiga strandängar.  

 

Mina resultat visade att de strandängar som haft kontinuerlig hävd sedan början av 1900-talet 

eller tidigare hade högst artantal. Dessa strandängar hade även en liknande 

artsammansättning. Strandängarna som haft perioder med uppehåll i betet samt strandängarna 

som restaurerats under 90-talet hade även de ett högt artantal. Artsammansättningen på dessa 

strandängar varierade något men hade större likhet med artsammansättningen på de 

kontinuerligt hävdade strandängarna än artsammansättningen på de övergivna strandängarna. 

De strandängar som stått övergivna i minst 25 år hade ett lågt artantal och en 

artsammansättning som avvek från övriga strandängar. Det fanns inga samband mellan 

artantal och area på strandängarna eller artantal och avstånd till omgivande strandängar. 

Arterna ältranunkel (Ranunculus flammula), harstarr (Carex ovalis), knappsäv (Eleocharis 

palustris) och mannagräs (Glyceria fluitans) kan eventuellt användas som indikatorer av 

artrika strandängar medan grenrör (Calamagrostis canescens) eventuellt kan indikera 

artfattiga strandängar.  
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