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Sammanfattning 
Växter behöver många näringsämnen från jorden och luften, samt ljus för att kunna växa. 
Kväve tros vara ett näringsämne som begränsar växternas tillväxt, vid låga kvävehalter växer 
växterna mindre. Kvävehalten i jorden har ökat på många håll för att människan sprider 
kväve, bland annat inom jordbruket. Den ökade kvävehalten gynnar nitrofila arter som med 
sin snabba tillväxt konkurrerar ut långsamväxande, energihushållande arter. Det har gjorts 
många studier där man har tillsatt socker och sågspån som källor till kol för att sänka 
kvävehalten i jorden. I den här studien har fyra arters reaktion på tre olika halter, 0g, 5g och 
10g, av strösocker jämförts. Arterna som studerades var Achillea millefolium, Urtica dioica, 
Campanula rotundifolia och Succisa pratensis, varav de två första är nitrofila och de två 
sistnämnda energihushållare. Föröket utfördes i växthusmiljö där planterades för sig och även 
de tre sista arterna tillsammans. De fick socker varannan vecka under sex veckor. Studien 
visar att de nitrofila arterna reagerade på sockret och fick lägre tillväxt ju mer socker de fick. 
Energihushållarna reagerade inte lika mycket på behandlingen, endast en skillnad i biomassan 
hos ängsvädden kunde hittas.  Detta visar att tillsats av kol i jorden kan hämma de nitrofila 
arterna utan att påverka energihushållarnas tillväxt. Om nitrofila arters tillväxt kan hämmas 
tillräckligt kan man förhindra att de konkurrerar ut de energihushållande arterna, och därmed 
kan man öka biodiversiteten in områden m ed höga kvävehalter. 

Abstract 
Plants need many nutrients, water and light to be able to grow. In many ecosystems nitrogen 
is the nutrient that limits plant growth, high nitrogen levels increase plants growth. Nitrogen 
levels are increasing over the world because humans are using nitrogen in agriculture and 
because of nitrogen deposition. High levels of nitrogen are beneficial for plant species that are 
fast growing, allowing these species to out-compete slower growing species when nitrogen 
levels are high. Many studies have investigated how plants react when nitrogen levels are 
lowered with carbon, by using sugar or sawdust. In this study I have looked at how four 
species, Achillea millefolium, Urtica dioica, Campanula rotundifolia and Succisa pratensis, 
react to three levels of sugar addition, 0g, 5g and 10g, every 14th day over a six week period. I 
looked both at how they reacted planted separatley and planted three species together 
simulating a competition situation. The two fast-growing species, A. millefolium and U . dioica 
did grow less when sugar was added to the soil. The two other species are slow-growing and 
they did not react negatively to sugar in general, only S. pratensis had a minor decrease in 
biomass at the higher sugar level. The results showed that carbon addition can decrease the 
growth of fast-growing species. If these species can be inhibited enough in their growth they 
cannot out-compete slow-growing species. Thus sugar addition may be an effective method to 
prevent slow-growing species from being out-competed by faster growing species, and 
thereby increase biodiversity in nitrogen-rich areas.  



Inledning 
För att växter ska växa och frodas behöver de tillgång till många olika näringsämnen, både 
från luften och jorden, samt ljus. Vad gäller näringsämnena är växterna ofta begränsade i sin 
tillväxt av tillgången på oorganiskt kväve (Schimel & Bennett 2004). Kväverika jordar ger 
växterna förutsättningarna för snabb tillväxt där de under gynnsamma förhållanden kan täcka 
stora ytor. Är kvävehalten däremot låg missgynnar detta växternas tillväxt. Snabbväxande 
arter konkurrerar ut långsamväxande arter när tillgången på kväve är god. Detta sker eftersom 
kvävegynnande, nitrofila, arter växer mycket snabbt, får ökad biomassa, och skuggar 
näringshushållarna så att dessa får brist på ljus och inte kan växa lika snabbt (Huenneke et al. 
1990). Om man minskar tillgången på kväve minskar man tillväxten hos de kvävegynnande 
arterna och man ökar möjligheten för flera arter att samextistera (Tilman 1993). Genom att 
minska biomassan hos kvävegynnade arter ökar man ljustillgängligheten för 
näringshushållarna och ökar därmed deras konkurrensförmåga (Blumenthal et al. 2003). I 
kväverika områden måste man fråga sig hur man kan förbättra näringshushållares 
konkurrensförmåga gentemot nitrofila arter. 

Allt fler miljöer har fått mer tillgång till kväve dels genom kvävenedfall från luften och dels 
eftersom människan sprider kväve inom tex jordbruket för att få grödor att växa fortare 
(Galloway & Cowling 2002). Denna kväveökning gynnar nitrofila arter som då kan 
konkurrera ut andra arter på allt fler områden och det leder till att biodiversiteten minskar på 
många platser på land (Stevens et al. 2004) och även i vatten (Carpenter et a.l 1998). Detta 
sker bland annat på gamla odlingsmarker som människan slutat bruka och där kvävehalten i 
jorden är hög (Marrs 1993). Miljöerna blir enformiga och mindre estetiskt tilltalande, men 
ännu viktigare är att många insekter drabbas när deras värdväxter minskar i antal.  

Ett sätt att minska tillväxten hos kvävegynnade arter är att minska tillgången på kväve. 
Genom att tillsätta kol (C) i jorden minskar man tillgången på kvävet som växterna kan ta upp 
(Blumenthal et al. 2003; Eschen et al. 2006). Mikroorganismer i jorden absorberar 
huvuddelen av DON (Dissolved Organic Nitrogen) och använder dess kväve och kol för 
tillväxt och som en biprodukt av detta bildas NH4

+ som växterna kan tillgodogöra sig 
(Bardgett 2005). Om man däremot ökar mängden kol i jorden ökar mikroorganismernas 
aktivitet och biomassa (Zink & Allen 1998, Corbeels et al. 2000). Då får mikroorganismerna 
brist på kväve och tar då upp kväve i den form som växterna nyttjar (NH4

+ och NO3
-), de 

immobiliserar kvävet (Bardgett 2005). På det här viset kan växterna inte ta upp kvävet och 
hämmas då i sin tillväxt. Genom att tillsätta tallbark kunde Zink & Allen (1998) få en ökad 
aktivitet bland mikroorganismerna och därmed även en lägre halt av kväve i jorden.  

Flera undersökningar har gjorts där man tillsatt socker eller sågspån i jorden som källor till 
extra kol. Flera studier pekar på att tillförsel av kol i jorden är ett effektivt sätt att minska 
nitrofila arters förmåga att konkurrera ut energihushållande arter (Eschen et al. 2007). Genom 
att manipulera mängden kväve i jorden på det sättet kan man hjälpa naturligt kvävefattiga 
marker att återfå den ursprungliga balansen i jorden (Averett et al. 2004). Corbin & 
D’Antonio (2004) tillsatte sågspån på grässlätter i Kalifornien som tidigare utsatts för höga 
kvävehalter till följd av att Lupeus arboreus invaderat markerna. I studien fann man att 
kvävehalterna sjönk efter att sågspånet tillsats. Även Alpert & Maron (2000) undersökte 



Lupeus arbous. De tillsatte sågspån och kunde se att de invasiva arternas biomassa minskade 
med 40 %, medan de inhemska arterna inte minskade alls. Eschen et al. (2006) gjorde ett 
experiment där de tittade på hur 29 olika växtarter reagerade på tre olika nivåer av socker. 
Försöken gjordes på två platser i Schweiz och två platser i Storbritannien. De fann att 
tillväxten minskade och att kvävehalten i jorden sjönk när de tillsatte socker. På tio platser i 
Jura bergen och alperna undersökte Spiegelberger et al. (2008) hur vegetationen påverkades 
av tillsats av sågspån under tre år. De fann att biomassan minskade, gräset täckte i början 50% 
av ytan och minskade till 45% efter de tre åren. Dock ökade inte antalet arter. 

Syftet med denna studie är att se hur fyra arter, två kvävegynnade (Urtica dioica och Achillea 
millefolium) och två näringshushållare (Campanula rotundifolia och Succisa pratensis), 
reagerar på tre olika sockerbehandlingar. Jag har jämfört hur arterna växer när de är 
planterade ensamma och när arterna är planterade tillsammans, detta för att undersöka om de 
reagerar annorlunda när de utsätts för konkurrens. Mina hypoteser är (1) att de kvävegynnade 
arterna kommer att reagera negativt på sockertillsatsen och de energihushållande arterna 
kommer inte att reagera alls, (2) arterna kommer att reagera likadant även under konkurrans 
med andra arter.  

Material och metod 

A rterna 
Arterna som studerades var Urtica dioica, Achillea millefolium, Campanula rotundifolia och 
Succisa pratensis. Två av arterna är kvävegynnade och två är energihushållare.  

Brännässlan är en kvävegynnad art som har hon-
och hanplantor och växer i näringsrika jordar    
(Fig. 1). Den är vanlig bland annat i vägkanter, 
gödselhögar och ruderatmarker i hela landet, 
förutom i de allra nordligaste delarna. Den har 
grenade jordstammar och bildar täta bestånd, ofta 
kallade nässelsnår. Brännässlan ses ofta som ett 
obehagligt ogräs som är svårt att bekämpa just på 
grund av sitt växtsätt. Brännässlan har fått sitt namn 
från brännhåren. De sitter i kanten av bladen och 
längs stammen och är ett effektivt skydd mot 
herbivorer. Trots de obehagliga brännhåren används 
brännässlan som medicinalväxt, och innehåller 

bland annat kraftfulla antioxidanter (Gülçin et al. 2003) 

Röllikan är en flerårig ört och föredrar också den 
kvävehaltiga marker (Fig. 2). Den återfinns bland annat 
på torrängar, ruderatmarker, gräsmattor och längs 
vägkanter i hela landet. Den är en korgblommig växt och 
blommar med små vita blommor som sitter i täta korgar. 

F igur 1. Brännässlor (Urtica dioica) som var 
med i experimentet. 

F igur 2. Blommande röllika (Achillea 
millefolium). 



Stjälken är seg och hela växten har en stark lukt. Den växer snabbt och ses ofta som ett svårt 
ogräs, men det har också tagits fram varianter i olika färger som är vackra i trädgårdar och 
som snittblommor. 

 Liten blåklocka är en energihushållande, späd, flerårig 
ört som växer i öppna och torra marker såsom hedar, 
naturbetesmarker, hyggen och vägkanter i hela landet 
(Fig. 3). De första bladen är runda, vilket har gett 
upphov till dess vetenskapliga namn ”rotundifolia”, 
men senare skjuter den ut långa skott med 
lansettliknande blad. På dessa skott kommer även 
blommorna som är klockformade och till färgen blålila. 
Blåklockan har föreslagits som en god indikatorart för 
gräsmarker i fråga om artrikedom och 
artsammansättning (Lindborg et al. 2005).  

Även ängsvädden är en energihushållade 
flerårig ört (Fig. 4). Den växer främst på 
kvävefattiga och öppna marker, skogsgläntor, 
naturbetesmarker, sjö-och åstränder och 
vägkanter.  Själva bladrosetten är låg men 
blomstänglarna kan bli uppemot 70 cm höga. 
Den blommar under sensommaren med 
vackert blåvioletta blommor. I varje 
blomstängel brukar det finnas tre eller fler 
blomställningar. 

 

Exper imentupplägg 
Arterna planterades individuellt och även flera arter tillsammans (brännässla, ängsvädd och 
liten blåklocka). I experimentet användes tre olika mängder av strösocker och i varje grupp 
fanns tio krukor. (Tab. 1). Den första gruppen fick inget socker alls och fungerade som en 
kontrollgrupp. Den andra gruppen fick fem gram socker per kruka och den tredje fick tio 
gram per kruka. Mängderna blir ungefär 0,62 kg/kvm och 1,24kg/kvm.  

Tabell 1. Antal krukor i de olika försöksgrupperna. De tre arterna som planterades tillsammans var brännässla, 
ängsvädd och liten blåklocka. 

Art 0g socker 5g socker 10g socker 
Röllika (Achillea millefolium) 10 10 10 
Brännässla (Urtica dioica) 10 10 10 
Ängsvädd (Succisa pratensis) 10 10 10 
Liten blåklocka (Campanula rotundifolia) 10 10 10 
Tre arter tillsammans 10 10 10 
 

F igur 4. Blommande ängsvädd (Succisa pratensis). 

F igur 3. Liten blåklocka (Campanula 
rotundifolia). 



 

Växterna planterades i identiska krukor i ett växthus i Uppsala under 28:e och 29: april 2009. 
Jorden som användes i samtliga krukor var fullgödslad och kalkad. Den innehöll 180 g kväve 
per m2. Krukorna stod sorterade efter arten och inom arten var krukornas placering 
randomiserad för att individer från de olika sockergrupperna skulle få lika ljusförhållanden 
(Fig. 5). Brännässlorna och röllikorna såddes som frön. Blåklockorna och ängsvädden 
beställdes som pluggplantor då det skulle ta för lång tid att driva upp dem från frön. När 
plantorna vuxit till sig gallrades krukorna så att det i varje frösådd kruka fanns tio individer 
och i krukorna med pluggplantor bara en individ. I krukorna där fler arter växte tillsammans 
planterades en ängsvädd, en blåklocka och åtta brännässlor. Då upptog varje art ungefär lika 
stor yta av krukan. 

Plantorna fick socker en dag varannan vecka under sex veckor. En gång i veckan räknas 
bladen hos röllikan och bladparen hos brännässlan. Hos ängsvädden mättes det största bladets 
längd och bredd. Antalet blommor räknades också, för att se om det fanns någon skillnad i 
blomning. Den längsta stjälken mättes hos blåklockorna. 

Analys av biomassa 
Alla levande blad och blommor hos ängsvädd och röllika som växte ensamma klipptes av vid 
roten efter avslutat experiment. De torkadesi en ugn som höll 70 grader under ett dygn. 
Därefter lades proverna i exikatorer för att de inte skulle dra åt sig fukt medan de återfick 
rumstemperatur.  

Statistiska analyser 
Eftersom det fanns flera individer i krukorna med brännässlor och röllikor tog jag ett 
genomsnitt per kruka som ett mått på tillväxten. All data analyserades i MINITABTM och jag 
använde mig av ANOVA för att se om det fanns skillnader mellan de olika försöksgruppernas 
tillväxt. 

F igur 5. Växternas placering i växthuset. De stod sorterade efter art och 
inom arten var individer från de olika försöksgrupperna placerade 
slumpvis. 



Resultat 

Ensamma 
Brännässlorna i kontrollgruppen fick i genomsnitt 6,8 nya bladpar under de sex veckorna, den 
första sockergruppen 4,3 och den andra sockerguppen 3,1 (Fig. 6). Skillnaden mellan 
brännässlorna i kontrollgruppen och gruppen som fick fem gram socker (F=14,28, p=0,001, 
ANOVA) samt kontrollgruppen och gruppen som fick 10 gram socker (F=24,14, p<0,001, 
ANOVA) var signifikant. Det fanns även skillnad mellan de två sockergrupperna (F=4,87, 
p=0,041, ANOVA).  

 

Hos röllikan var det kontrollgruppen som fick flest nya blad i genomsnitt, 4,8 st, den första 
socker gruppen näst flest, 2,7 st, och den andra sockergruppen fick minst nya blad, 2,0 st (Fig. 
7). Skillnaden mellan kontrollgruppen och gruppen som fick fem gram socker var signifikant 
(F=58,54, p<0,001, ANOVA), likaså mellan kontrollgruppen och gruppen som fick tio gram 
socker (F=97,85, p<0,001, ANOVA). Även här fanns en skillnad mellan de två 
sockerbehandlingarna (F=8,20, p=0,010, ANOVA). 
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F igur 6. Antal nya bladpar som brännässlorna(Urtica dioica) 
producerade i genomsnitt när de växte ensamma. 

 

F igur 7. Antal nya blad som röllikorna (Achillea 
millefolium) producerade i genomsnitt när de växte 
ensamma. 

 



Ängsväddens kontrollgrupp och den andra sockergruppen fick i genomsnitt en ökning på 
5mm på det största bladet, den första sockergruppen fick en ökning på 6,1 mm i genomsnitt 
(Fig. 8). Där var inte någon skillnad i det största bladets längd mellan kontrollgruppen och 
den första sockergruppen (F=0,89, p=0,359, ANOVA), kontrollgruppen och den andra 
sockergruppen (F=0,00, p=1,000, ANOVOA) och mellan de två sockergrupperna (F=0,86, 
p=0,367, ANOVA). Inte heller fanns det någon skillnad i tillväxten på det största bladets 
bredd mellan kontrollgruppen och den första sockergruppen (F=0,71, p=0,409, ANOVA), 
kontrollgruppen och den andra sockergruppen (F=0,03, p=0,862, ANOVOA) och mellan de 
två sockergrupperna (F=1,07, p=0,315, ANOVA). Kontrollgruppens bladbredd ökade med 2,5 
mm, den första sockergruppen 3,1mm och den andra sockergruppen 2,4mm (Fig. 9).  

  

 

Kontrollgruppen fick i snitt nio blommor, den första sockergruppen sex blommor och den 
andra sockergruppen 6,2 blommor (Fig. 10). Antalet blommor skilde sig inte mellan 
kontrollgruppen och den första sockergruppen (F=1,45, p=0,245, ANOVA), kontrollgruppen 
och den andra sockergruppen (F=1,54, p=0,230, ANOVOA) och mellan de två 
sockergrupperna (F=0,01, p=0,919, ANOVA). 
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F igur 8. Den genomsnittsliga tillväxten på det 
största bladets längd hos ängsvädd (Succisa 
pratensis) när de växte ensamma. 

 

F igur 9. Den genomsnittsliga tillväxten på det 
största bladets bredd hos ängsvädd (Succisa 
pratensis) när de växte ensamma. 

 

F igur 10. Genomsnittligt antal blommor som 
ängsvädden  (Succisa pratensis) fick när de växte 
ensamma. 

 



Blåklockans kontrollgrupps längsta stjälk växte i snitt 24 mm, den första sockergruppens 14 
mm och den andra sockergruppen 12 mm (Fig. 11). Det fanns ingen skillnad i tillväxten på 
den längsta stjälken mellan kontrollgruppen och den första sockergruppen (F=1,66, p=0,213, 
ANOVA), kontrollgruppen och den andra sockergruppen (F=0,15, p=0,703, ANOVOA) och 
mellan de två sockergrupperna (F=1,27, p=0,274, ANOVA).  

 

 

T re arter tillsammans 
När tre arter fick växa tillsammans fick kontrollgruppen hos brännässlan i snitt 2,9 nya 
bladpar, den första sockergruppen 2,0 och den andra sockergruppen 1,4 (Fig. 12). Det fanns 
en signifikant skillnad i tillväxten hos brännässlans kontrollgrupp och den första 
sockergruppen (F=6,87, p=0,017, ANOVA), kontrollgruppen och den andra sockergruppen 
(F=16,25, p=0,001, ANOVOA) och mellan de två sockergrupperna (F=5,55, p=0,030, 
ANOVA). 

 

 

Hos ängsvädden växte det största bladet i kontrollgruppen 6,1 mm i snitt, hos den första 
gruppen var tillväxten 4,9 mm och i den andra socker gruppen 5,8 mm (Fig. 13). Där fanns 
inte någon skillnad i det största bladets längd mellan kontrollgruppen och den första 
sockergruppen (F=02,83 , p=0,110, ANOVA), kontrollgruppen och den andra sockergruppen 
(F=0,22, p=0,643, ANOVOA) och mellan de två sockergrupperna (F=1,50, p=0,236, 
ANOVA). Inte heller fanns det någon skillnad i tillväxten på det största bladets bredd mellan 
kontrollgruppen och den första sockergruppen (F=0,33, p=0,574, ANOVA), kontrollgruppen 
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F igur 11. Genomsnittlig ökning på längden på den längsta 
stjälken hos liten blåklocka (Campanula rotundifolia) när 
de växte ensamma. 

 

F igur 12. Antal nya bladpar som brännässlorna(Urtica dioica) 
producerade i genomsnitt när de växte tillsammans med två 
andra arter. 

 



och den andra sockergruppen (F=1,80, p=0,196, ANOVOA) och mellan de två 
sockergrupperna (F=1,99, p=0,175, ANOVA). Bladbredden i kontrollgruppen hade i snitt 
ökat med 1,7 mm, i den första sockergruppen 1,9 mm och i den andra sockergruppen 1,4 mm 
(Fig. 14).  

 

 

Hos blåklockan hade den längsta stjälken vuxit med 15 mm i kontrollgruppen och den första 
sockergruppen. I den andra sockergruppen hade stjälken ökat med 18 mm (Fig. 15). Det fanns 
ingen skillnad i tillväxten på den längsta stjälken mellan kontrollgruppen och den första 
sockergruppen (F=0,00, p=1,000, ANOVA), kontrollgruppen och den andra sockergruppen 
(F=1,00, p=0,331, ANOVOA) och mellan de två sockergrupperna (F=1,00, 
p=0,331,ANOVA).  

 

 

 

Jämförelse mellan arterna när de växte tillsammans och när de växte ensamma 
Brännässlans kontrollgrupper uppvisade en skillnad i tillväxten (F=38,20, p<0,001, ANOVA), 
det gjorde också de första sockergrupperna (F=43,28, p<0,001, ANOVA och även de två 
andra sockergrupperna som fick tio gram socker (F=12,13, p=0,003, ANOVA) (Fig 16).  
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F igur 15. Genomsnittlig ökning på längden på den längsta 
stjälken hos liten blåklocka (Campanula rotundifolia) när 
de växte tillsammans med två andra arter. 

 

F igur 13. Den genomsnittsliga tillväxten på det 
största bladets längd hos ängsvädd (Succisa 
pratensis) när de växte tillsammans med två arter 

 

F igur 14. Den genomsnittsliga tillväxten på det 
största bladets längd hos ängsvädd (Succisa 
pratensis) när de växte tillsammans med två arter 

 



 

 

På bredden på det största bladet hos ängsvädden fanns ingen mellan kontrollgrupperna 
(F=3,10, p=0,095, ANOVA) och mellan de första sockergrupperna (F=3,43, p=0,081, 
ANOVA). Däremot fanns en skillnad mellan de två andra sockergrupperna (F=6,08,p=0,024, 
ANOVA) (Fig 17). På bladens bredd var det ingen skillnad mellan kontrollgrupperna 
(F=1,63, p=0,218, ANOVA), de två första sockergrupperna (F=1,27, p=0,274, ANOVA) och 
de två andra sockergrupperna (F=0,78, p=0,388, ANOVA) (Fig. 18). 

 

 

 

Hos blåklockan var det ingen skillnad mellan kontrollgrupperna (F=3,86, p=0,065, ANOVA), 
de två första sockergrupperna (F=0,29, p=0,600, ANOVA) och de två andra sockergrupperna 
(F=1,09, p=0,310, ANOVA) (Fig. 19). 
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F igur 16. Antal nya bladpar som brännässlorna(Urtica dioica) producerade 
i genomsnitt när de växte ensamma och när de tillsammans med tre andra 
arter. 

 

F igur 17. Den genomsnittsliga tillväxten på 
det största bladets bredd hos ängsvädd 
(Succisa pratensis) när de växte ensamma och 
när de växte tillsammans med två arter. 

 

F igur 18. Den genomsnittsliga tillväxten på det 
största bladets längd hos ängsvädd (Succisa 
pratensis) när de växte ensamma och när de växte 
tillsammans med två arter. 

 



 

 

Biomassa 
Hos ängsvädden fanns det inte någon skillnad i biomassan mellan kontrollgruppen och den 
första sockergruppen (F=0,27, p=0,613, ANOVA). Mellan kontrollgruppen och den andra 
sockerguppen fanns det skillnad i tillväxten (F=6,52, p=0,020, ANOVA), likaså mellan de två 
sockergrupperna (F=6,13, p=0,023, ANOVA). Hos röllikan var det skillnad mellan 
kontrollgruppen och den första sockergruppen (F=7,89, p=0,012, ANOVA) och mellan 
kontrollgruppen och den andra sockergruppen (F=8,01, p=0,011, ANOVA). Däremot fanns 
det ingen skillnad i biomassan mellan de två sockergrupperna (F=0,08, p=0,787, ANOVA). 

Diskussion 
Brännässla och röllika reagerade tydligt på sockerbehandlingen. De individer som fick socker 
hade signifikant mindre mängd blad än kontrollgruppen som inte fick något socker alls. Det 
var också skillnad mellan de två olika sockerbehandlingarna. Detta visar att sockret har en 
negativ påverkan på växternas tillväxt och att en högre koncentration ger en större inverkan. 
Däremot fanns ingen skillnad mellan grupperna av ängsvädd och blåklocka i analysen på 
tillväxten i blad bredd och längd samt stjälkens längd, vilket visar att de inte påverkats av 
sockerbehandlingen under de sex veckorna. Antingen är de inte lika känsliga för tillgången på 
kväve eller så kan de inte utnyttja all tillgänglig kväve lika effektivt som de nitrofila arterna. 
En annan förklaring kan vara att växter som är anpassade till näringsfattiga miljöer kan ha 
svårare att utnyttja extra resurser (Chapin et al. 1986), och därmed inte kunde utnyttja den 
höga kvävehalten som var i jorden från början. Även Alpert & Maron (2000) fann i sin studie 
att de invasiva arterna påverkades av tillsats av sågspån men de inhemska arterna, som var 
anpassade till de tidigare rådande förhållandena, inte påverkades. Ett längre försök, under en 
hel växtperiod, skulle ge tydligare svar angående det. 

Brännässlan var den som tydligast påverkades av konkurrensen av de andra arterna. Den 
växte sämre i alla behandlingarna. Detta kan tyda på att ängsvädden och blåklockan kan ha en 
möjlighet att konkurrera ut nitrofila arter när dessa inte får nog med kväve. Fast då även 
kontrollgruppen växte sämre tillsammans med de andra arterna kan det ha varit andra faktorer 
som påverkade tillväxten i konkurrens försöket. Det kan tillexempel varit konkurrans om 
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F igur 19. Genomsnittlig ökning på längden på den längsta 
stjälken hos liten blåklocka (Campanula rotundifolia) när de växte 
ensamma och när de växte tillsammans med två andra arter. 

 



andra avgörande näringsämnen, något som hade kunnat påvisas med en analys av 
näringsämnena i jorden. 

Ängsväddens andra sockergrupp växte sämre i konkurrensförsöket och kan visa på att 
minskningen av kväve påverkar även energihushållare när de konkurrerar med andra arter. 
Detta kan vara troligt eftersom kvävet minskar ännu mer när det dels blir fler 
mikroorganismer som tar upp kväve och dels andra växter som tar upp det kvarvarande 
kvävet ur jorden. Med det resonemanget kan en mellannivå av tillsatt kol vara att föredra, 
tillräckligt hög halt för att de nitrofila arterna ska påverkas, men ändå inte för hög för att 
energihushållarna ska påverkas för mycket. 

Analysen av biomassan visade inte riktigt samma resultat som analysen av bladens bredd och 
längd hos ängsvädden. Kontrollgruppen hade större biomassa än den andra 
sockerbehandlingen. Detta kan tyda på att växterna producerade färre, men lika stora, blad när 
de fick mindre kväve. 

Viktigt att påpeka är även att det inte vara samma responsvariablar som mättes på de olika 
arterna och att de kanske inte var likvärdiga. Ett gemensamt mått kunde ha gett ett tydligare 
resultat, till exempel att biomassan hade mätts hos alla arterna. Tänkbart vore även att mäta 
fler variablar på alla arter och se mer exakt hur växterna påverkats. 

Försöket avslutades två veckor tidigare hos blåklockorna då dessa drabbades av ett hårt 
angrepp från bladlöss. Bladlössen bekämpades med såpa men blåklockorna klarade sig inte i 
alla fall utan stannade helt i växten. På grund av detta är resultaten inte lika tillförlitliga 
gällande blåklockan som de andra arterna. 

En negativ effekt av sockring är att växterna utsätts för osmotisk stress. Det gör att växterna 
utsätts för en slags torka.  

Fördelen med sockring eller användning av sågspån som metod att få ökad mångflad är att 
den inte skadar det översta jordlagret och fröbanken (Spiegelberger et al. 2008). Dock kan 
sågspån vara att föredra på grund av ekonomiska skäl. Sågspån förmultnar också relativt 
snabbt, men tas inte upp lika snabbt som socker, och kan då vara en bra ersättare till sockret 
(Eschen et al. 2007). Fördelen med socker är däremot att man kan få en snabb reaktion från 
mikroorganismerna (Dalenberg & Jager (1981) samt att sockret inte täcker över och försämrar 
tillväxten av groddplantor såsom sågspån gör.. Man kan tänka sig att en blandning av socker 
och sågspån kan ge en bra effekt då man får snabb verkan från sockret och en mer långsiktig 
verkan från sågspånet. 

Slutsats 
Resultaten från studien visar att de nitrofila arterna, brännässla och röllika, tydligt påverkas 
medan energihushållarna, ängsvädd och liten blåklocka, inte visar lika stora tecken på att bli 
störda i sin tillväxt till följd av sockringen. Som flera andra studier kommit fram till kan 
denna metod användas i praktiken. Just för tillfället använder vägverket här i Sverige socker 
på prov i halkbekämpningen, och i andra länder används sågspån och socker för att öka 
mångfalden. Så visst kan en sockerchock vara en väg till artrikare miljöer! 
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