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Abstract 

 
The main goal of this study was to determine the status of a former pasture with a long history 
of grazing by cattle but which for the last 40 years have been covered with spruce that was 
planted in the early 1960’s. The spruce trees were recently cut down and grazing animals re-
introduced in order to enable the pasture to recover to its former status. A complete inventory 
of all vascular plants in the pasture was made and all species found were categorized as either 
species that are favoured by management, such as mowing or grazing, or species that are not. 
The studied pasture was also compared to a similar pasture with a continuity of grazing up 
until today, to see whether they differed in status or not. With the inventory and the 
comparison as basis, a suggestion to a management plan for the future was made.  
 
A special interest in the herb Serratula tinctoria was taken, because the moth Agonopterix 

bipunctosa (categorized as vulnerable in the Swedish Red List of 2005), was found during an 
earlier inventory of the pasture. This particular moth is dependent on its host, S. tinctoria, and 
cannot survive without flowering individuals of the herb. It is of great interest to preserve this 
species and if possible enable the population to grow even larger. 
 
It became apparent that different parts of the pasture have reached different status levels since 
the re-introduction of grazing cattle. Some have yet a long way to go before they can be 
considered being on the same level as the pasture with grazing continuity, but there are parts 
that are well on their way of becoming high status grazing areas. My suggestion for the future 
is to keep the cattle grazing the area and to increase the grazing pressure as the pasture 
improves. This will eventually make all parts reach the status of a pasture with grazing 
continuity. This is with one exception – the part of the pasture containing the population of S. 

tinctoria. Agonopterix bipunctosa is highly sensitive to grazing, because the loss of flowering 
individuals of its host prevents egg laying and development of larvae. I suggest, therefore, to 
keep the population of S. tinctoria behind electric fences, to keep the cattle out, and let the 
fenced-in area be subjected to late mowing in September. At this time of the year the moth 
will be fully developed and no longer dependent on its host. Furthermore S. tinctoria will 
have shed its seeds and mowing will create possibilities for the herb to re-establish new 
individuals the following year. 
 

Inledning/bakgrund 

 
År 2002 lade Upplandsstiftelsen fram ett förslag till skötselplan för ett område av ängs- och 
hagmarker söder om Mellantorp i Almunge socken (Eriksson, 2002) . Delar av området 
bestod av fortfarande beteshävdad mark, medan andra delar var ohävdade och en del till och 
med planterade med gran sen dryga 40 år tillbaka. En inventering gjordes och man fann att 
området hade naturvärden som är väl värda att bevara. En rad åtgärder planerades och 
utfördes, däribland avverkning och röjning av då ohävdade marker (Eriksson, 2002). Det var 
framförallt gran som avverkades och man lämnade enstaka lövträd, med fokus på att bevara 
unga ekar. Efter att man avverkat två delar av området under våren 2002, stängslades de in 
och nötdjur har därefter betat i inhägnaderna under betesperioderna 2002-2005. 
 
Via Upplandsstiftelsen beställdes tre historiska kartor över området hem från 
Lantmäteriverket. Det var en skifteskarta från 1748 (se appendix 1), en skifteskarta från 1792 
(se appendix 2) och en häradskarta från 1904 (se appendix 3). Mellantorp finns endast med på 
en av de tre kartorna, häradskartan. Efter lite efterforskningar visar det sig att Mellantorp 
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tidigare kallades Ryttartorpet (Språk- och folkminnesarkivet, 2006a) och det som idag heter 
Kvarntorp kallades för Sågen (Språk- och folkminnesarkivet, 2006b).  
 
På alla tre kartorna syns ett större sammanhängande fuktområde i södra delen av det som idag 
är försöks- och referenshagarna. Det kallas 1748 för Öfra Marn och beskrivs som kärrmark 
och 1792 beskrivs det som träskmark med vid skogsväxt, sankt och fly. Även idag är det 
området fuktigare (jfr. delområde 6 nedan) än omkringliggande mark, om än inte regelrätt 
kärr eller träsk. Övrig mark 1748 är av två slag, dels vad som kallades slät äng och dels 
stenbackar. Dessa mynnar i söder mot utmarken. Ängsmarken kallas för Wästra ängen, vilket 
den även gör 1792, men då omfattar den ett större område. Marken har inte ändrats drastiskt 
på de närmare 45 åren. Det som skiljer är att på en del av stenbackarna växer ung lövskog och 
nära Ryttartorpet fanns ett stort inhägnat område, beväxt med björkbuskar, som användes som 
hagmark. Ytterligare en stenig skogsbacke, i västra delen av det som motsvarar försökshagen 
idag, var även det inhägnat som hagmark. Resterande stenbackar fanns kvar som förut och 
ängsmarken hade bitvis delats upp i tegar i skifte som tillhörde hela byn. Söder om det 
aktuella området bredde den så kallade Söderskogen ut sig och skogsmark växte även norr om 
Ryttartorpet. 
 
När man tittar på hur det såg ut 1904, så ser man att det hänt lite saker sen 1792. Det fanns ett 
mindre ängsområde kvar, i det som idag utgör referenshagen. Marken runt änget och även in i 
det som idag är försökshagen bestod till största delen av lövskog (runda ringar på kartan), 
men med barrskogsinslag (stjärnor/asterixer på kartan). Precis intill Mellantorp och i västra 
delen av det som idag är försökshagen hade åkermark anlagts (stora röda fält på kartan). 
Söder och norrut sträckte sig barrskogsmarker med inslag av mossar och kärr. 
 
Ett stort område kring Mellantorp, även delar som den här studien inte berör, har tidigare 
(1900-talets första hälft) bestått av ren jordbruksmark - små tegar samt bete (Kalle Eriksson, 
muntlig inf. 2006). Det område som nu röjts och som den här studien fokuserar på, var 
betesmark som betades av kor fram till 1962 och det område som använts som 
referensområde har haft fortsatt bete fram till och med sommaren 2003. Mellan dessa två 
hagar ligger en granskogsbarriär, som även den tidigare varit öppen mark. Om man ser till 
hela området runt Mellantorp så skedde planteringen av gran under åren 1962-1965. 
 
I den del av området som den här studien har bedrivits i, hittade man under inventeringen 
2001 (Eriksson, 2002) en population av ängsskäreplattmal, Agonopterix bipunctosa. A. 

bipunctosa är klassad som sårbar enligt rödlistan (Svensson, 2005) och hotas av att 
värdväxten ängsskära, Serratula tinctoria, försvinner i takt med att marker slutar att hävdas. I 
samband med att åtgärder som röjning och stängsling av området skedde, så stängslade man 
även in en del av det delområde i vilket man hittat Agonopterix bipunctosa, för att försäkra sig 
om att nötdjuren, som släpptes för att beta i hagen, inte skulle komma åt att beta där. Således 
behöll man en del av S. tinctoria beståndet obetad innanför stängsel och en annan del av 
beståndet utanför. 
 
Den här studien avser att undersöka vad som hänt sedan restaureringsåtgärderna 2002, hur det 
ser ut idag och med bakgrund av vad som kommer fram kommer jag att ge förslag på hur jag 
tycker att området bör skötas framöver. Mer specifika frågeställningar presenteras nedan. 
 
Vad växer det för kärlväxter i området idag?  
Hur stor andel av dessa är hävdgynnade, dvs. försvinner inom 10 – 15 år om hävden upphör? 
Hur stor andel av de hävdgynnade arterna är betesgynnade respektive slåttergynnade? Svaren 
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på dessa frågor kan ge en fingervisning om hur det är ställt med området. Om man dessutom 
jämför med ett område som varit kontinuerligt hävdat en längre period så får man ytterligare 
en idé om hur nära målet man kommit. Att dela upp växterna efter vilken hävdform de trivs 
bäst med är ett steg i ledet för att komma fram till hur området bör skötas i framtiden. Flest 
slåtterväxter skulle peka mot att området skulle slåttras och flest betesväxter skulle peka på 
motsatsen – beteshävd. 
 
Hur skiljer sig de olika delområdena åt?  
Påverkas det totala antalet arter och/eller antalet hävdgynnade arter av vilket delområde de 
växer i? Har inventeringsperioden någon påverkan? Hela försökshagen kan inte ses som en 
homogen enhet, då de olika delområdena har olika grundförutsättningar. Man kan knappast 
förvänta sig att ett delområde som bestått av en ren granåker ska ha hunnit återhämta sig på 
samma sätt som ett område som hållit sig öppet och stått mer eller mindre opåverkad av gran. 
På vilket sätt skiljer sig de delområden som tillhör försökshagen från de i referenshagen, som 
haft kontinuerlig hävd under en längre tidsperiod? Finns det något/några delområden som är 
mer lika referenshagen? Att fundera på är ju även om referenshagen kan ses som en homogen 
enhet, eller om den också bör delas upp i mindre delområden. 
 
Hur bör området tas hand om framöver?  
Det som avgör är bland annat huruvida den största delen av växterna är betes- eller 
slåttergynnade, men andra faktorer kan inverka. Om fortsatt beteshävd är att rekommendera, 
hur många djur bör beta på området för att uppnå en bevarandeinriktad betesdrift? 
 
Skiljer sig ett öppet och betat delområde från det snarlika öppna, men inhägnade och obetade 
delområdet? Man kan ju tänka sig att det öppna området, i vilket bete har återinförts, har fått 
större ljusinsläpp och öppna markytor än det hade tidigare. Det är fördelaktigt för de 
hävdgynnade arterna som får lättare att nyetablera och sprida sig. I det obetade området får 
växterna kämpa mot fjolårsförna och gamla växtdelar, vilket skulle kunna leda till att de 
hävdgynnade växterna inte har det lika lätt. Det bör vara skillnad på områdena och det betade 
området bör ha fler hävdgynnade växter än det obetade. 
 
Märks det någon skillnad på populationen av Serratula tinctoria mellan den betade och den 
obetade populationen? 
Det är angeläget att utreda hur det egentligen ligger till med skötseln av S. tinctoria då A. 

bipunctosa är en rödlistad art som är helt beroende av sin värdväxt för att överleva. 
 
Hur påverkar den tidigare förekomsten av gran antalet kärlväxter? 
Mer specifikt – hur påverkas andelen hävdgynnade arter? Det är intressant att studera dels 
tätheten på det tidigare granbeståndet och dels avståndet till närmaste gran. Man kan tänka sig 
två scenarier. Det ena är att den tidigare förekomsten av gran inverkar negativt på närområdet. 
Tätheten bör vara av betydelse på så sätt att ju fler granar som funnits och ju närmare de stått, 
desto färre arter förväntar man sig att hitta. Det andra scenariot är att röjningen av gran bör ha 
påverkat växtligheten positivt, då ljusinsläppet har ökat och man skapat nya öppna områden 
för växterna att kolonisera. 
 

Metod och material 

 
Plats för fältarbetet och insamling av data 

Fältarbetet utfördes söder om Mellantorp, Fjällnora (fig.1), Uppland. Området består av 
hagmark som varit bevuxen med granskog ett 40-tal år, innan denna avverkades och bete 
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återinfördes. Idag är det alltså hagmark under restaurering, delvis bestående av refugier från 
tidigare beten och delvis bestående av avverkade granåkrar. Undersökningen gjordes under 
perioden april - augusti 2005. I april, när det fortfarande inte kommit upp någon växtlighet 
och man lätt kunde se vilka delar som varit granbevuxna, identifierades åtta. Det var i dessa 
åtta delområden som kärlväxtinventeringen skedde. Därtill kom två referensområden från en 
intilliggande hage, vilken har betats kontinuerligt fram till för två år sedan. Försökshagen 
betades under den här perioden av en tjur, nio kor och åtta kalvar, alla av köttras, med 
undantag av delområde 3 som var inhägnat. 
 

 
Fig. 1. Fältstudien utfördes 20 km öster om Uppsala, Uppland, i Fjällnora, Almunge socken. Krysset markerar 
platsen för försökshagen och pricken markerar platsen för referenshagen.  
 
Inventeringen skedde under tre perioder. Första perioden, vårinventeringen, skedde i maj när 
vårväxterna kommit upp. Andra perioden, sommarinventeringen, gjordes i mitten - slutet på 
juni och den sista inventeringsperioden låg i början - mitten på augusti, för att täcka in 
sensommarväxterna.  
 
Alla inventeringarna gjordes på samma sätt. En 50 m lång transekt placerades genom det 
delområde som inventerades. En provruta, 50 × 50 cm, placerades längs transekten var femte 
meter. Detta upprepades 10 gånger i varje delområde, med undantag för delområde 3 där fler 
provrutor krävdes för att täcka in hela området. I varje provruta noterades sedan alla 
kärlväxter och de namngavs enligt Krok m.fl. (2001). Inga vinterståndare från föregående år 
togs med, då det är sammansättningen av växter vid inventeringstillfället som undersöktes. De 
taxa som inte uppvisade någon karaktär som gjorde att individen kunde artbestämmas, 
noterades inte. Avståndet till närmaste granstubbe mättes för alla provrutor genom att mäta 
från mitten på stubben till mitten på provrutan, för att ta hänsyn till stubbens storlek, och 
avrundades till närmaste 5 cm. Stubbar längre bort än 5 meter markerades som >5m. Vid sista 
inventeringsomgången noterades antalet granstubbar inom en radie på 5 meter från mitten av 
provrutan. 
 
Då uppdragsgivaren (Upplandsstiftelsen) hade önskemål om en totalinventering av områdets 
kärlväxter, så noterades även de kärlväxter utanför provrutorna som inte antecknats tidigare. 
 
Områdesbeskrivning – delområdena 

Till största del består alla delområdena (tabell 1, appendix 4) av frisk mark, undantaget 
delområde 6 som till största del under hela perioden var betydligt fuktigare än de övriga 
områdena. Det finns dock inslag av torrare och fuktigare partier även i de andra delområdena. 
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Fuktigheten varierade emellertid över perioden då det i början var väldigt torrt väder, för att 
sedan övergå i en period med mycket nederbörd. 
 
Tabell 1. Beskrivning av de olika delområdena 
Delområde Beskrivning 

1 Relativt öppen mark i sluttning, med busk- och blockkaraktär. Rätt glest med 
granstubbar och med inslag av björk 

2 Relativt många gräsytor, men med fler och större granstubbar än i delområde 1. 
Något sluttande, en del block och med inslag av björk. 

3 Inhägnad, obetad öppen mark, med ängs- och (bitvis) backkaraktär. 
4 Betad öppen mark av ren ängskaraktär. 
5 Röjd granåker, rikligt med stubbar, men inga fåror mellan stubbarna. 
6 Fuktig till våt mark, rikligt med björk och en hel del granstubbar. Bör innan 

röjning ha varit av blandskogskaraktär. 
7 Röjd granåker, rikligt med stubbar och fåror mellan granraderna. 
8 Liten ekbacke med stor ek, upphöjd en aning över omkringliggande mark och blir 

därför torrare till karaktären. 
9 Referensområde. Öppen äng, samt ek-hassellund. Gammal död ek. 

10 Referensområde. Öppen äng, samt mindre torrbacke. 
 
Klassificering av insamlat data 
Alla taxa som påträffades delades in i en av två kategorier, hävdgynnade respektive ej 
hävdgynnade. Till den första av dessa fördes alla de arter som är så pass beroende av hävden 
att de försvinner inom 10-15 år av utebliven hävd. Till den andra fördes övriga arter. De arter 
som fördes till kategorin hävdgynnade arter delades upp i grupperna betesgynnad, 
slåttergynnad samt gräsmarksart. De betesgynnade arterna tål välbetade förhållanden och 
gynnas mer av bete än av slåtter (Ekstam et al., 1992). De slåttergynnade växterna är 
anpassade till slåtter och efterbete (Ekstam et al., 1992), men missgynnas av bete före 
tidpunkten för slåtter. Gräsmarksarterna har sin populationstyngdpunkt på betes- och 
slåttermarker, men kan inte separeras med avseende på slåtter- eller betesgynnsamhet. Som 
sista punkt noterades det om arterna var gynnade av hårt eller mycket hårt tramp. En 
fullständig artlista presenteras i appendix 5 och en tabell över de hävdgynnade arterna och 
deras klassificeringar i appendix 6. 
 

Arter av speciellt intresse 

Serratula tinctoria L., ängsskära, är en 30-100 cm hög, flerårig växt tämligen vanlig – sällsynt 
på både frisk och fuktig, näringsrik mark (Mossberg m.fl., 2003). Dess blomningstid infaller i 
juli – september och man hittar den i en rad olika miljöer som fuktängar, örtrika hagmarker, 
ekbackar, glesa lövskogar, åstränder och i diken vid vägar. S. tinctoria är väl adapterad till att 
klara stora fluktuationer i markens fuktighet, både sommartorka och översvämmning vid 
vårfloden  (Bissels m.fl., 2004). 
 
Fröna hos S. tinctoria gror antingen på hösten, direkt efter att de fällts, eller nästkommande 
vår (Bissels m.fl., 2004). Det finns inget som tyder på att växten skulle ha en långlivad 
fröbank. S. tinctoria kan även sprida sig klonalt och bildar då dotterrosetter i slutet på korta 
stoloner. 
 
Agonopterix bipunctosa, ängsskäreplattmal, hittades första gången i Sverige 1966 i Näs i 
Uppland (Svensson, 2005). Idag är endast lokala förekomster av arten kända och man har inte 
hittat den i något av våra nordiska grannländer. Dock är den säkert konstaterad i Tyskland och 
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Storbritannien. A. bipunctosa är rödlistad och klassad som sårbar (VU), då de flesta lokaler 
man hittat arten på är små och helt isolerade från varandra (ArtDatabanken 2006). Det stora 
hotet mot plattmalen ligger i värdväxtens, S. tinctoria, försvinnande i samband med ändrad 
markanvändning, t ex plantering av skog och ändrade brukningsformer (Svensson, 2005). A. 

bipunctosa hittas inte längs havsstränder utan främst i inlandet (N. Ryrholm, muntlig inf. 
2006). 
 
Ängskäreplattmalens larver lever endast på ängskära (N. Ryrholm, muntlig inf. 2006). Äggen 
läggs (sannolikt) enstaka i bladvecken. Larven är lätt att hitta på våren – försommaren 
eftersom den spinner ihop flera blad. Även larven av den betydligt vanligare arten 
Agonopterix arenella lever ibland på ängsskära, men dess larver är vitgröna eller gulgröna 
(Palm, 1989) med tre gröna linjer på ryggen, till skillnad från de svarta eller brunsvarta 
larverna hos A. bipunctosa. Fjärilen flyger i juli – augusti (Svensson, 2005). 
 
A. bipunctosa behöver upprättstående stänglar som belyses av solen för larvens utveckling (N. 
Ryrholm, muntlig inf. 2006). Betas hela växtbeståndet hårt så försvinner nog plattmalen från 
lokalen inom något eller några år. Sannolikt betas larverna och/eller äggen bort omgående 
eftersom de befinner sig högt upp på plantan. 
 
Statistiska analyser och andra beräkningar 

Huruvida antalet hävdgynnade arter är beroende av vilket delområde de växer i och av vilken 
inventeringsperiod det är undersöktes med hjälp av flervägs variansanalys. Modellen bestod 
av faktorerna ”delområde” och ”period nästat inom delområde”. I de fall då variansanalysen 
var signifikant utfördes en parvis jämförelse, Tukey med 95% konfidensintervall, för att 
jämföra alla delområdena med varandra . Detta gjordes både med avseende på både 
delområde och period. Jämförelser med avseende på period som nästats inom område, gjordes 
enbart mellan delområden för samma inventeringsperiod, dvs. period 1 i ett delområde 
jämfördes endast med samma period av de övriga delområdena. Däremot jämfördes alla tre 
perioderna inom ett och samma delområde för att se hur dessa (perioderna) skiljer sig åt. 
Flervägs variansanalys nyttjades även för att testa totala antalet arter. Samtliga analyser 
utfördes med Minitab 14 (Minitab inc., 2005). 
 
För att ta reda på hur många djur som behöver beta i hagen för att uppnå en så kallad 
bevarandeinriktad betesdrift användes den metod som föreslagits av Ekstam m.fl. (1996). 
Metoden kräver kännedom om arealens storlek, vilket/vilka markslag arealen består av och 
vilka djurslag som ska beta området. Arealen för hagen räknades ut med hjälp av ett flygfoto 
(Uppsala kommun, 2006) och de avstånd som gick att uppmäta på detta. Ekstam et al. (1996) 
föreslår fyra huvudgrupper av markslag och den till dem uppskattade mängden tillgängligt 
foder. Denna mängd tillgängligt foder motsvarar ett schablontal för beläggningstätheten som 
krävs för att upprätthålla en bevarandeinriktad betesdrift. Man använder sig av schablontal 
både för mängden tillgängligt foder och beläggningstätheten, då dessa kan variera från period 
till period beroende på årsklimatet. Beläggningstätheten beräknas i enheten ne/ha, dvs. antalet 
nötekvivalenter per hektar. En nötekvivalent beräknas som det bete ett nötdjur av mjölkras 
uppbringar.  När man har läst av vilken beläggningstäthet som krävs för ett visst markslag, så 
multipliceras denna med arealen och då fås hur många djur (ne) som krävs. För andra raser 
och djurslag än nötdjur av mjölkras, finns en omvandlingstabell för att motsvara 
nötekvivalenten (Ekstam m.fl., 1996). 
 
Då hagen varit granbevuxen de senaste 40 åren kan den knappast räknas ens som ”kultiverad 
betesmark” utan får kategoriseras (i sin helhet) som ”mark med till viss del upplöst grässvål” 
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(Ekstam m.fl., 1996). Den uppskattade mängden tillgängligt foder som finns på den här typen 
av mark varierar stort i tabellen, men då markslaget egentligen innebär att det växer träd där 
som behöver avverkas och dessa träd redan är avverkade i det aktuella fallet, så räknar jag 
med att den mängd tillgängligt foder som finns ligger i topp i intervallet. Djuren som betat 
hagen och som förmodat kommer att beta hagen igen framöver är kor med kalvar av lättare 
köttras. 
 
För att undersöka om det finns någon skillnad mellan det inhägnade, obetade delområdet 3 
och det snarlika, men beteshävdade delområdet 4 så gjordes två separata t-test. Med det första 
undersökte jag huruvida de två delområdena skiljer sig åt med avseende på antalet 
hävdgynnade arter och med det andra om de skiljer sig åt med avseende på totala antalet arter. 
De här två delområdena är också de två delområden i vilka man hittar Serratula tinctoria. För 
att jämföra dessa räknades det totala antalet provrutor med förekomst av S. tinctoria i varje 
inventeringsperiod och därefter räknades det ut i hur stor andel av provrutorna som S. 

tinctoria förekom. 
 
Granens påverkan på kärlväxterna runtomkring undersöktes med sex regressionsanalyser. De 
första tre regressionerna hade avståndet till närmaste stubbe som prediktor och totala antalet 
arter, antalet hävdgynnade arter respektive andelen hävdgynnade arter som responser. De sista 
tre hade antal stubbar inom en fem-metersradie som prediktor och samma responser som de 
första tre. Andelen hävdgynnade arter räknades ut som antalet hävdgynnade arter i provrutan 
dividerat med det totala artantalet. 
 
Delområdenas diversitet har analyserats på flera sätt. Medelvärde och standardavvikelse med 
avseende på det totala antalet arter, antalet hävdgynnade arter samt antalet ej hävdgynnade 
arter räknades ut. Ett annat mått på diversiteten är artrikedomen (S), det totala antalet arter i 
varje delområde. Dessutom har Shannon-Wiener index (H) räknats ut för alla delområdena. 
Det beräknas med funktionen H = -Σ(pi)(log2pi) där summan är av arterna i = 1 till S. S är det 
totala artantalet och pi är proportionen av hela datasetet som tillhör arten i. Genom att räkna ut 
det maximala indexet för varje delområde, Hmax = log2S kan man få fram Equitability (E), 
vilket har beräknats för alla arter. Det räknas ut som E = H/ Hmax (Krebs, 2001a). 
 
Jag beräknade även hur vanligt förekommande arterna är, genom att för varje art notera i hur 
stor andel av provrutorna de förekom. Då vissa arter bara förekom under en eller två av 
inventeringsperioderna (beroende på om de till exempel är sent uppkomna eller tidigt 
utblommade) så har hänsyn tagits till detta. För de arter som i fält noterades enbart vid en 
period, beräknades förekomsten endast i provrutorna från den perioden. För de som växte 
under två perioder, beräknades förekomsten i provrutorna från båda perioderna och för de 
som fanns under alla perioderna så beräknades förekomsten i provrutorna från alla perioderna. 
En del arter, till exempel Picea abies, noterades bara i provrutor från en period, men då arten 
är ett träd och därmed inte växer upp och vissnar under en sommar, så beräknades dess 
förekomst i provrutorna från alla tre perioderna. Förkomsten beräknades dels för hela 
försöksområdet och dels för delområdena separat. 
 
Resultat 

 

I försökshagen hittades totalt 145 arter/taxa (varav 15 utanför provrutorna) och ytterligare 19 i 
referenshagen, dvs. 164 arter allt som allt (appendix 5). 47 (4 utanför provrutorna) av 
försökshagens respektive 7 av referenshagens arter var hävdgynnade (appendix 6), d v s 32 % 
av alla arter i försökshagen var hävdgynnade. 79 % av de hävdgynnade arterna i försökshagen 
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är gräsmarks- eller betesgynnade arter (38 % av dessa är dessutom gynnade av hårt eller 
mycket hårt tramp), medan resterande 21 % är slåttergynnade. De som är enbart betesgynnade 
står för 40 % av alla hävdgynnade arter. Resterande 7 arter, tillhörande referenshagen, var 
samtliga gräsmarks- och betesgynnade. I referenshagen hittades totalt 88 arter varav 30 var 
hävdgynnade, d v s 34 % av alla arter i referenshagen var hävdgynnade. 
 

Antalet hävdgynnade arter var störst i ett av referenshagens delområden (fig. 2) och varierade 
i försökshagens olika delområden. En trend tyder på att referenshagens två delområden skiljer 
sig åt (tabell 2) och att det ena av dem inte skiljer sig alls från något av försökshagens 
delområden. En flervägs variansanalys visar att både delområde (F = 6,96  p ≤ 0,005  
df = 9)och period nästat inom delområde (F = 9,59  p ≤ 0,005  df = 20) är av signifikant 
betydelse för antalet hävdgynnade arter. Antalet hävdgynnade arter var i de flesta fall 
signifikant lägre under period 1 än under de två följande perioderna (fig. 3). Därtill hade de 
flesta av försökshagens delområden under period 2 ett signifikant lägre antal hävdgynnade 
arter än det ena av referenshagens delområden (tabell 3). 
 

 
Fig. 2 Antalet hävdgynnade arter per delområde, medel ± 95% konfidensintervall. Delområde 1-10 enligt  
tabell 1. 
 

Tabell 2 Resultat av flervägs variansanalys som jämför de olika delområdena med avseende på antalet 
hävdgynnade arter, utan att ta hänsyn till period. 
Delområde 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ns ns ns ns ns ns ns ns * 
2 - ns ns ns ns ns * ns ns 
3  - ns t * ns ns ns ** 
4   - ns ns ns ** ns ns 
5    - ns t ** ns ns 
6     - * ** ns ns 
7      - ns ns ** 
8       - * ** 
9        - t 

** = p ≤ 0,005, * = p ≤ 0,05, t = en trend kan urskiljas, ns = inte signifikant 
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Fig. 3 Antalet hävdgynnade arter, medel ± 95% konfidensintervall, per delområde och period. Delområde 1-10 
enligt tabell 1. Period 1 = vårinventeringen, Period 2 = sommarinventeringen och Period 3 = 
sensommarinventeringen. 
 

Tabell 3 Resultat av flervägs variansanalys som tar upp de signifikanta skillnader i antal hävdgynnade arter som 
påvisas när de olika delområdena jämförs med hänsyn till inventeringsperiod. 
Delområde De perioder och områden som skiljer sig från varandra 

1 Det finns trender som tyder på att period 1 har lägre antal hävdgynnade arter än 
både period 2 (p = 0,143) och 3 (p = 0,143).  
Antalet hävdgynnade arter period 2 är signifikant lägre (p ≤ 0,05) än antalet i 
delområde 10 samma period.  

2 Det finns trender som tyder på att period 1 har lägre antal hävdgynnade arter än 
period 2 (p = 0,096) och eventuellt även period 3 (p=0,206). 
Det finns även en trend som tyder på att antalet hävdgynnade arter period 2 
eventuellt är lägre än antalet i delområde 10 (p = 0,206) samma period. 

3 Period 1 har signifikant lägre antal hävdgynnade arter än period 3 (p ≤ 0,05). 
Antalet hävdgynnade arter period 2 är signifikant lägre än antalet i delområde 6 
(p ≤ 0,05) och delområde 10 (p ≤ 0,005) samma period. 

4 Det finns en trend som tyder på att period 1 har lägre antal hävdgynnade arter än 
period 3 (p = 0,062). 
Antalet hävdgynnade arter period 2 är signifikant lägre (p ≤ 0,05) än antalet i 
delområde 10 samma period. 

5 Det finns en trend som tyder på att antalet hävdgynnade arter period 2 är lägre än 
antalet arter i delområde 10 (p = 0,096) samma period. 

6 Period 1 har signifikant lägre antal hävdgynnade arter än både period 2 (p ≤ 
0,005) och period 3 (p ≤ 0,005). 

7 Antalet hävdgynnade arter period 2 är signifikant lägre (p ≤ 0,005) än antalet i 
delområde 10 samma period. 

8 Antalet hävdgynnade arter period 2 är signifikant lägre (p ≤ 0,005) än antalet i 
delområde 10 samma period.  
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Dessutom är antalet hävdgynnade arter period 3 signifikant lägre (p ≤ 0,05) än 
antalet i delområde 10 samma period. 

9 Period 1 har signifikant lägre antal hävdgynnade arter än period 3 (p ≤ 0,05). 
Antalet hävdgynnade arter period 2 är signifikant lägre (p ≤ 0,05) än antalet i 
delområde 10 samma period. 

10 Period 1 har signifikant lägre antal hävdgynnade arter än både period 2 (p ≤ 
0,005) och period 3 (p ≤ 0,005). 

 
 
Det totala antalet arter varierade inom försökshagens olika delområden (fig. 4) medan det inte 
påträffades någon skillnad mellan referenshagens två delområden. I de flesta fall har ett av 
referenshagens delområden ett högre totalantal arter (tabell 4), medan det andra området i 
referenshagen endast skiljer sig i hälften av fallen. En flervägs variansanalys visar att både 
delområde (F= 8,56  p ≤ 0,005  df = 9) och period nästat inom delområde (F = 46,16  p ≤ 
0,005 df = 20) är av signifikant betydelse för totala antalet arter. Det totala antalet arter är för 
alla delområden signifikant lägre under period 1 än under de två följande perioderna (fig. 5). 
Därtill finner man att totala antalet arter varierar en del mellan de olika delområdena under 
både period 2 och 3 (tabell 5).  
 

 
Fig. 4 Antalet arter per delområde, medel ± 95% konfidensintervall. Delområde 1-10 enligt  
tabell 1. 
 
Tabell 4 Resultat av flervägs variansanalys som jämför de olika delområdena med avseende på antalet arter, utan 
att ta hänsyn till period. 
Delområde 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ns ns ns ns * ns ns ** ns 
2 - ns ns ns ns ns ns * ns 
3  - * ns ** ns ns ** ** 
4   - ns ns ns ** ns ns 
5    - * ns ns ** * 
6     - * ** ns ns 
7      - ns ** * 
8       - ** ** 
9        - ns 

** = p ≤ 0,005, * = p ≤ 0,05, ns = inte signifikant 
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Fig. 5 Antalet arter, medel ± 95% konfidensintervall, per delområde och period. Delområde 1-10 enligt tabell 1. 
Period 1 = vårinventeringen, Period 2 = sommarinventeringen och Period 3 = sensommarinventeringen. 
 
Tabell 5 Resultat av flervägs variansanalys som tar upp de signifikanta skillnader i antal arter som påvisas när de 
olika delområdena jämförs med hänsyn till inventeringsperiod. 
Delområde De perioder och områden som skiljer sig från varandra 

1 Period 1 har signifikant lägre antal arter än både period 2 (p ≤ 0,005) och period 
3 (p ≤ 0,005).  
Antalet arter period 2 är signifikant lägre än antalet i delområde 9 (p ≤ 0,05) och 
delområde 10 (p ≤ 0,005) samma period.  

2 Period 1 har signifikant lägre antal arter än både period 2 (p ≤ 0,005) och period 
3 (p ≤ 0,005). 

3 Period 1 har signifikant lägre antal arter än både period 2 (p ≤ 0,005) och period 
3 (p ≤ 0,005). 
Antalet arter period 2 är signifikant lägre än antalet i delområde 4 (p ≤ 0,05), 
delområde 6 (p ≤ 0,005), delområde 9 (p ≤ 0,005) och delområde 10 (p ≤ 0,005). 
Det finns också en trend som tyder på att antalet arter period 3 är lägre än antalet 
arter i delområde 9 (p = 0,083) samma period. 

4 Period 1 har signifikant lägre antal arter än både period 2 (p ≤ 0,005) och period 
3 (p ≤ 0,005). 
Det finns en trend som tyder på att antalet arter period 2 är högre än i delområde 
5 (0,065) samma period. 
Antalet arter period 2 är signifikant högre (p ≤ 0,005) än antalet i delområde 8 
samma period. 

5 Period 1 har signifikant lägre antal arter än både period 2 (p ≤ 0,05) och period 3 
(p ≤ 0,005). 
Antalet arter period 2 är signifikant lägre än antalet i delområde 6 (p ≤ 0,005), 
delområde 9 (p ≤ 0,05) och delområde 10 (p ≤ 0,05). 
Antalet  arter period 3 är signifikant lägre än i delområde 9 (p ≤ 0,05) samma 
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period. 
6 Period 1 har signifikant färre antal arter än både period 2 (p ≤ 0,005) och period 3 

(p ≤ 0,005). 
Antalet arter period 2 är signifikant högre än antalet i delområde 7 (p ≤ 0,005) 
och delområde 8 (p ≤ 0,005) samma period. 

7 Period 1 har signifikant färre antal arter än både period 2 (p ≤ 0,005) och period 3 
(p ≤ 0,005). 
Det finns trender som tyder på att antalet arter period 2 är lägre än antalet i 
delområde 9 (p = 0,116 ) och i delområde 10 (p = 0,116 ) samma period. 

8 Period 1 har signifikant färre antal arter än både period 2 (p ≤ 0,05) och period 3 
(p ≤ 0,005). 
Antalet arter period 2 är signifikant lägre än antalet i delområde 9 (p ≤ 0,005) och 
delområde 10 (p ≤ 0,005) samma period. 
Antalet arter period 3 är signifikant lägre än antalet i delområde 9 (p ≤ 0,05) 
samma period 

9 Period 1 har signifikant färre antal arter än både period 2 (p ≤ 0,005) och period 3 
(p ≤ 0,005). 
 

10 Period 1 har signifikant färre antal arter än både period 2 (p ≤ 0,005) och period 3 
(p ≤ 0,005). 

 
Antal djur som behöver beta området är beräknat på arealen 11,02 ha. Markslaget är ”Mark 
med till viss del upplöst grässvål” och kräver en beläggningstäthet av 1,3 ne/ha. Detta innebär 
att det krävs 1,3×11,02 ne = 14,326 ne till hagen. Då det inte är nötdjur av mjölkras som betar 
området, utan lättare dikor med kalvar så räknas varje diko med kalv som 1,4 ne. Alltså krävs 
det 14,326 ne/1,4 = 10,23 ≈ 10 stycken dikor med kalvar betandes i hagen. 
 
Det betade delområdet 4 har större antal hävdgynnade arter än det obetade närbelägna 
delområde (t = -2,21 p ≤ 0,05 df = 66) (fig.6). 
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Fig. 6 Antalet hävdgynnade arter, medel ± 95% konfidensintervall, i delområde 3 och 4 (se  
tabell 1). 
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Någon signifikant skillnad mellan delområdena 3 och 4 med avseende på det totala antalet 
arter kunde ej påvisas (t = -1,70 p = 0,095 df= 59), men man kan urskilja en trend som tyder 
på fler arter totalt i det betade delområdet 4 (fig.7).  
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Fig. 7 Totala antalet arter, medel ± 95% konfidensintervall, i delområde 3 och 4 (se tabell 1). 
 

Serratula tinctoria noterades i delområde 3 i 5 av 18 provrutor under period 2, samt i 7 av 17 
provrutor under period 3. Det motsvarar 28 % respektive 41 % av det totala antalet provrutor. 
I delområde 4 noterades S. tinctoria i 4 av 10 provrutor under period 2 och i 1 av 10 provrutor 
under period 3. Det motsvarar 40 % respektive 10 % av det totala antalet provrutor. 
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Fig. 8 Andelen hävdgynnade arter i förhållande till avståndet till närmaste stubbe (cm). 
 

Ingen av regressionerna på granens påverkan visade ett signifikant resultat.  Totala antalet 
arter som respons till närmaste stubben gav F = 0,12 och p = 0,730, dvs. hur nära den 
närmaste stubben ligger påverkar inte det totala antalet arter i en provruta i hagen. Antalet 
hävdgynnade arter som respons till närmaste stubben gav F = 0,22 och p = 0,642, dvs. hur 
nära den närmaste stubben ligger påverkar inte antalet hävdgynnade arter i en provruta i 
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hagen. Andelen hävdgynnade arter som respons till närmaste stubben gav F = 1,84 och p = 
0,176. Hur stor andel av det totala antalet arter som är hävdgynnade, skulle alltså kunna bero 
på hur nära stubben provrutan placeras. Ju närmare stubben desto högre andel hävdgynnade 
arter (fig.8). 
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Fig. 9 Antalet kärlväxtarter per provruta i förhållande till antal stubbar som växer inom en radie av 5 meter från 
provrutan. 
 
Tabell 6 Diversiteten uttryckt som medeltal per delområde, som totala antalet arter, som Shannon-Wiener och 
Equitability index. 
Område T1 HG2 EHG3 S4 H5 Hmax

6 E7 
1 7,667±4,365 2,867±1,852 4,800±3,022 54 5,171 5,755 0,898 

2 8,333±4,596 3,367±1,829 4,967±3,358 55 5,192 5,781 0,898 

3 7,451±4,397 2,510±2,014 4,941±3,016 74 5,628 6,209 0,906 

4 9,200±4,521 3,467±1,795 5,733±3,290 46 5,036 5,524 0,912 

5 7,667±3,387 3,600±1,404 4,067±3,216 47 5,076 5,555 0,914 

6 9,733±5,085 3,700±2,380 6,033±3,316 66 5,539 6,044 0,916 

7 7,600±5,210 2,333±1,626 5,267±3,956 54 5,286 5,755 0,918 

8 6,800±3,614 1,833±1,392 4,967±3,113 51 5,098 5,672 0,899 

9 10,30±6,17 3,233±2,700 7,067±4,433 68 5,650 6,087 0,928 

10 9,900±5,155 4,467±2,862 5,433±2,944 59 5,414 5,883 0,920 
1Medelvärde och standardavvikelse av totalantalet arter i provrutorna. 
2Medelvärde och standardavvikelse av antalet hävdgynnade arter i provrutorna 
3Medelvärde och standardavvikelse av antalet ej hävdgynnade arter i provrutorna 
4Totala antalet påträffade arter 
5Shannon-Wiener index 
6Maximalt möjligt Shannon-Wiener index 
7Equitability 
 
Antalet stubbar i närområdet skulle kunna påverka det totala artantalet (F = 2,11 och p = 
0,150). Ju fler stubbar som finns runt platsen för provrutan, desto färre arter (fig.9). Antalet 
stubbar i närområdet påverkar inte antalet hävdgynnade arter i en provruta i hagen (F = 0,54 
och p = 0,466). Andelen hävdgynnade arter som respons till närmaste stubben gav F = 0,59 
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och p = 0,445, dvs. antalet stubbar i närområdet påverkar inte andelen hävdgynnade arter i en 
provruta i hagen. 
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Fig. 10 Arternas procentuella fördelning i provrutorna i försökshagen. Prickiga staplar visar alla arter, rutiga 
staplar visar ej hävdgynnade arter och randiga staplar visar hävdgynnade arter. 
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Fig. 11 Arternas procentuella fördelning i provrutorna i delområde 6, det delområde i vilket hävdgynnade arter 
är som vanligast förekommande. Prickiga staplar visar alla arter, rutiga staplar visar ej hävdgynnade arter och 
randiga staplar visar hävdgynnade arter. 
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Fig. 12 Arternas procentuella fördelning i provrutorna i delområde 8, det delområde i vilket hävdgynnade arter 
är som minst vanligt förekommande. Prickiga staplar visar alla arter, rutiga staplar visar ej hävdgynnade arter 
och randiga staplar visar hävdgynnade arter. 
 
Diskussion 

 

När man studerar hur stor andel av alla arterna som är hävdgynnade så finner man att det är 
inte någon större skillnad mellan försökshagen och referenshagen. Referenshagen har bara 2 
% fler hävdgynnade arter än försökshagen. Slutsatsen blir att det borde finnas resurser för 
återhämtning och god hävdstatus i försökshagen. Jag studerade endast närvaro/frånvaro,  så 
det kan alltså vara så att det i referenshagen finns större mängd av de hävdgynnade arterna än 
i försökshagen, trots samma andel. 
 

Då större delen av alla hävdgynnade arter som påträffats är betesgynnade eller gräsmarksarter 
så är valet för den framtida skötseln uppenbart. Det är bete som ska till för att uppnå målet 
med restaureringen. Att närmare 40 % av de betesgynnade/gräsmarksarterna dessutom gynnas 
av hårt eller mycket hårt tramp är bara ytterligare ett tecken på att beteshävd är den rätta 
vägen att gå. De sju hävdgynnade arter som jag fann i referenshagen är arter som skulle kunna 
spridas till försökshagen nu när förhållandena ändras till det bättre. Alla dessa sju är 
betsgynnade eller gräsmarksarter och vid fortsatt bete kan man tänka sig att de kan komma att 
trivas om de får chansen. 
 
När man jämför de tio delområdena, utan att ta hänsyn till inventeringsperiod, så finner man 
att det skiljer sig en del mellan områdena. I jämförelsen med avseende på antalet 
hävdgynnade arter (fig.2), finner man att delområde 8, ekbacken, utan tvekan är det som 
ligger sämst till. Det har ett signifikant lägre antal arter än de flesta andra delområdena, 
däribland de två referensområdena. Ekbacken var kossornas mötesplats och de låg ofta i 
skuggan av den stora eken och idisslade. Då det delområdet är relativt litet så blev antagligen 
trampet förhållandevis mycket hårdare där än i övriga områden. Det trampades upp så pass att 
all växtlighet till stor del försvann. Detta kan å andra sidan vara gynnsamt för de hävdgynnade 
växter som blommar tidigt på perioden, innan korna släpps ut. De har gott om öppen yta att 
etablera sig på. 
 
I övrigt skiljer sig delområdena 1, 3 och 7 från det ena av referensdelområdena, delområde 10, 
men inte från det andra. Finns det någon skillnad mellan de två referensområdena? Att 
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delområde 3 har färre hävdgynnade arter än referensen är inte så förvånansvärt då det området 
är helt utan hävd. Det är heller inte förvånande att delområde 7, som är en före detta granåker 
av allra värsta slaget, med djupa fåror och andra spår, har färre hävdgynnade arter. 
Variansanalysen visade på en trend att de två referensområdena faktiskt skiljer sig åt. Det kan 
man tolka som att referensområdet inte heller är särskilt homogent i sin struktur. För att svara 
bättre på den frågan bör fler delområden inom referensområdet undersökas. Från början var 
det tänkt att bara använda ett referensområde, men det var lite tur att det inventerades på två 
ställen. Hade bara delområde 9 använts så hade antagligen slutsatsen blivit att det inte var så 
stor skillnad mellan försökshagen och referensområdet, d v s att försökshagen har i det 
närmaste samma hävdstatus som en kontinuerligt hävdad betesmark. Nu när även delområde 
10 är med i bilden så ser man att så inte nödvändigtvis är fallet. Det är omöjligt att säga vilket 
av områdena som är mest representativt för hur referenshagen ser ut i sin helhet. 
 

Överlag påträffades färre antal hävdgynnade arter under första inventeringsperioden än under 
de två övriga perioderna (fig. 3). Delområde 5 är ett undantag, där det hittades ett relativt högt 
antal hävdgynnade arter under första perioden. Delområde 8 är ett annat undantag, men det 
beror inte på att jag fann många hävdgynnade arter under våren, utan snarare på att men de 
två följande perioderna knappt hittade på några hävdgynnade arter alls. Att det överlag var 
färre hävdgynnade arter under vårperioden är inte alls förvånande med tanke på att det totala 
antalet arter som hittades var mycket lägre än de två nästkommande perioderna (fig. 5). När 
den inventeringen gjordes hade bara de första vårväxterna kommit upp och de är inte många 
till antalet. Period 2 och 3 skiljer sig inte för något av delområdena. 
 
Under den andra inventeringsperioden har alla delområden, utom delområde 6, lägre antal 
hävdgynnade arter än referensområdet 10, men inget delområde skilde sig från 
referensområdet 9. Jag vill här påpeka vikten av att ha flera inventeringsomgångar. Även om 
det inte är en absolut sanning för området i stort, så är det ett tecken på att det faktiskt finns en 
del kvar att jobba på innan försökshagen uppnår samma hävdstatus som referensområdet. 
 
I jämförelsen av det totala antalet arter i de olika delområdena, utan att ta hänsyn till period, 
visade det sig att i sex av åtta delområden fanns färre arter totalt sett än i delområde 9 och i 
hälften av delområdena fanns färre arter totalt sett än i delområde 10 (fig. 4). Det skulle kunna 
tyda på att artrikedomen är större i referenshagen än i försökshagen (se även tabell 6), men 
när hänsyn tas till de olika perioderna så ser man att det bara är under andra perioden som de 
skiljer sig åt (fig. 5). Det finns ingen skillnad mellan de två sista perioderna, varken i 
delområde 9 eller 10.  Vad man kan se i fig.5, även om det statistiskt inte är en signifikant 
skillnad, är att i de flesta av delområdena 1 till 8 så ökar antalet arter från period 2 till period 
3. Den ökningen (som inte hittas mellan period 2 och 3 i referensområdena) kan vara 
anledningen till att områdena under sensommarperioden inte skiljer sig åt. Att antalet ökar, 
om än inte signifikant, skulle kunna bero på att kossorna gjort sitt jobb bra och öppnat upp 
mer ytor för växter att sprida sig till eller etablera sig på. När en växt blir bortbetad så innebär 
det möjlighet för alla andra växter att ta dess plats, helt eller delvis. Kornas betesrutiner kan 
ha ändrats mellan perioderna (se diskussion nedan) och därför kan de ha blivit mer effektiva 
till tredje perioden. 
 

En fråga som kvarstår, är huruvida något av delområdena når upp till referenshagens standard.  
När man inte tar hänsyn till perioden och jämför delområdena med avseende på antalet 
hävdgynnade arter, så finns det fyra delområden som inte alls skiljer sig från något av 
referensområdena. Det är delområdena 2, 4, 5 och 6. Vidare i analysen ser man att när hänsyn 
tas till period, så skiljer sig fortfarande inte delområde 6 från referensområdena. Det gör inte 
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delområde 2 och 5 heller, men där finns en trend som tyder på att det finns en skillnad mellan 
dem och referensområdet 10. Ser man till det totala antalet arter så är det delområdena 4 och 6 
som är mest lika referenshagen och när hänsyn tas till period så är även delområde 2 likt. Det 
visar att även om inte hela försökshagen har nått upp till referenshagens standard, så har i alla 
fall delar av den gjort det och därmed skapat potential för resten av hagen att återhämta sig. 
 
Något som jag inte tagit med i de här beräkningarna är betesdjurens egna val och betesrutiner. 
Jag observerade att deras betesstrategi skilde sig mellan de olika inventeringsomgångarna. 
Första perioden låg innan betessläpp, andra perioden såg jag knappt till dem överhuvudtaget 
och tredje perioden var de överallt. Under andra perioden var vädret torrt och väldigt varmt. 
Korna höll sig i nedre delen av hagen, runt och i delområde 6. Marken där är mycket fuktigare 
och har inslag av en hel del björkar. Jag skulle gissa på att de fick mer skydd från sol där, 
samt att gräset var friskare och mer smakligt med ett högre vätskeinnehåll. Under den tredje 
perioden hade vädret ändrats ordentligt med mer regn både före och under perioden. Träd som 
gav skugga var inte längre lika betydelsefullt för dem och betet var lika fräscht i resten av 
hagen. Alternativet är att de tömt de fuktigare områdena på för dem intressanta betesväxter 
och därmed tvingats utöka sitt betesområde. Det här är bara spekulationer från min sida, men 
väl värt att tänka på då även kornas beteende kan påverka slutresultatet. 
 
Under betesperioden 2005 betades hagen av åtta kor med kalvar, en ko utan kalv och en tjur. 
Alla var nötdjur av lättare köttras. Min beräkning visar att det skulle krävas minst 10 kor med 
kalvar för att nå upp till det betestryck som är nödvändigt om man vill ha bete som en 
bevarandeinriktad åtgärd. Väldigt unga kalvar betar knappt något alls, så om man går så långt 
som att likställa tjuren och kon utan kalv med dikorna, så betade 10 fullgoda djur i området 
under sommaren 2005. Det är i enlighet vad som rekommenderas. Man skulle kunna tänka sig 
att, då arealen inte är exakt uträknad och en ko utan kalv samt en tjur inte riktigt orsakar 
samma betestryck som en diko med kalv, det skulle behövas ytterligare ett nötdjur som betar 
området nästa period. Därefter, i takt med att betet förbättras och större områden blir 
tillgängliga, bör man successivt öka antalet betesdjur.  
 

Att delområdena 3 och 4 skiljer sig åt med avseende på antalet hävdgynnade arter var väntat. 
Hävdgynnade arter är ofta små och/eller konkurrenssvaga. Hävden innebär en störning som är 
till nackdel för storvuxna växter (Ekstam m. fl., 1992) De förlorar en stor del av sin biomassa, 
medan små och konkurrenssvaga växter inte alls förlorar sin biomassa till lika stor del och 
dessutom får de, när konkurrensen minskar, tillgång till mer av markresurser och ljus. Detta 
underlättar spridning, nyetablering och ökar möjligheten för unga plantor att överleva. I 
delområde 3 som inte betas och heller inte hävdas på något annat vis, fanns på våren ett tjockt 
lager med gammal förna från föregående år. Man har funnit att den ökade mängd förna som 
bildas när betet upphör, minskar artrikedomen på liknande sätt som när man gödslar marken 
(Eriksson m. fl., 1995). Under inventeringen observerade jag att fjolårsgräset stod så högt som 
dryga metern över marken och i täta massor. Därtill kom vinterståndare och andra växtrester. 
Ljusinsläppet var således minimalt vilket försvårade etableringen för växterna. Mer 
konkurrenskraftiga, ej hävdgynnade arter, har förmodligen gynnats. Det kan förklara varför 
totalantalet arter inte skiljer sig mellan de två delområden. Trenden pekar mot att även 
totalantalet skulle skilja mellan de två områdena, vilket det säkert skulle komma att göra vid 
fortsatt ohävd. I det här skedet skulle man kunna anta att området är i slutet av en mellanfas i 
successionen, vilket innebär att ett skifte av arter håller på att ske. De hävdgynnade arter som 
tidigare funnits där håller sakta men säkert på att utkonkurreras av mer konkurrenskraftiga, 
samt mindre ljuskrävande arter. Den här blandningen av både tidiga och lite senare 
successionsarter gör att det totala artantalet ökar. Detsamma gäller för delområde 4 där 
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hävden är återinförd. Det gynnar hävdberoende arter att området betas och de börjar kunna 
hävda sig mot de senare successionsarter som kommit in under ohävdsperioden. Det är alltså 
även här en blandning av tidiga och sena successionsarter, med skillnaden att här handlar det 
om fler hävdgynnade arter och färre utmanare. Att de hävdgynnade arterna överhuvudtaget 
finns kvar efter alla år av ohävd, är ett intressant faktum. Vad det beror på att de inte 
försvunnit är svårt att säga, men skulle vara en intressant frågeställning för framtiden. Även 
om referenshagen kan räknas som en källa för spridning, så förklarar inte det hur en eventuell 
nyetablering skulle ha gått till, heller inte hur de håller sig kvar på platsen i konkurrens med 
andra arter. Det skulle kunna påverkas av speciella markegenskaper i de områden som hållits 
öppna, men mer exakt hur det går till får undersökas och diskuteras i en annan studie. 
 
Vill man bevara de naturvärden som fortfarande finns kvar i delområde 3 så bör man snarast 
återinföra någon form av hävd. Av orsaker jag tänker diskutera härnäst så är slåtter att 
rekommendera för det här området. 
 

Då det inte gjordes någon separat försöksinventering på populationen av Serratula tinctoria, 
så säger inte det insamlade fältdatat inte mycket om hur det egentligen står till. Tillsammans 
med egna observationer i fält och tidigare studier (Bissels m. fl. 2004) däremot, får man en 
tydligare bild av vad som är på väg att hända. De egna observationerna i fält består bland 
annat av en klar uppfattning av hur populationen av S. tinctoria ändrades i de två aktuella 
delområdena över hela perioden. Under vårinventeringen noterades inga S. tinctoria alls. 
Under midsommarinventeringen observerades ett ganska jämnt antal bladrosetter av arten, 
både i det betade och i det obetade området, möjligtvis med en tendens åt lite fler rosetter i det 
obetade området. Vad som slog mig (vet att jag tänkte till både en och två gånger) när jag 
kom tillbaka i augusti för den sista inventeringen, var att det fanns inte en enda blommande 
individ av S. tinctoria utanför det inhägnade delområdet 3. Detta följdes snabbt av 
observationen att det knappt heller fanns några bladrosetter kvar att uppbringa. Däremot inuti 
inhägnaden så fullkomligt svämmade det över av blommande S. tinctoria. Andelen provrutor 
med S. tinctoria i det inhägnade delområdet ökade från 28 % till 41 % och i området utanför 
sjönk det från 40 % till 10 %. 
 
Tidigare tester (Bissels m. fl. 2004) har visat att när det gäller bevarandet av livskraftiga 
populationer hos S. tinctoria, så spelar det ingen roll huruvida man väljer att använda sig av 
tidig slåtter, sen slåtter eller bete. I alla tre fallen klarar växten av att bibehålla livskraftiga 
populationer. Det intressanta med den studien, var att de kom fram till att de populationer av 
S. tinctoria som betades hade en väldigt liten andel groddplantor och blommande vuxna 
plantor, men desto större andel juveniler och vegetativa plantor. Man fann alltså att betningen 
påverkade de blommande individerna, såtillvida att blomstänglarna betades av och 
nyrekryteringen av frön hindrades på så vis. Därmed blev klonal spridning viktigare för 
populationens överlevnad. Det här illustrerar tydligt skillnaden mellan de två delområdena. 
Det obetade området hade ett stort antal blommande individer, medan inte en enda individ 
blommade där korna betat.  
 
Om man bara ser till populationen av S. tinctoria i sig själv så spelar det ingen roll om det blir 
fortsatt bete, utökat bete eller slåtter, men där kommer ängsskäreplattmalen, Agonopterix 

bipunctosa in i bilden. Den är endast känd från ett tiotal lokaler i hela landet (Artdatabanken), 
vilket med det mörkertal som följer med innebär att den borde kunna hittas på ytterligare ett 
tiotal lokaler. Under inventeringen 2001 (Upplandsstiftelsen) hittades A. bipunctosa i 
populationen av A. bipunctosa i hagen. Då den är klassad som sårbar (Artdatabanken) i 
Rödlistan 2005, är det av stort intresse att behålla den på lokalen. Som tidigare nämnt är A. 
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bipunctosa beroende av blomstänglar, dels för att äggen läggs i bladvecken på stammen och 
dels för att larverna behöver komma i solinstrålning för sin utveckling (Nils Ryrholm, muntlig 
inf. 2006). För deras överlevnad är det av allra högsta vikt att populationen av S. tinctoria inte 
betas. Min rekommendation för fortsatt skötsel av S. tinctoria i de här områdena är att utöka 
inhägnaden och få med den del av populationen som växer i delområde 4 och därefter 
använda sig av sen slåtter för att få bästa betingelserna för båda arterna. Tidig slåtter skulle 
eventuellt kunna leda till senare blomstänglar hos S. tinctoria, vilket skulle kunna störa 
äggläggning och utveckling av larver av A. bipunctosa. Läggs slåttern sent, till exempel i 
slutet på september, så kommer larverna ha blivit fjärilar sedan flera månader och S. tinctoria 

har hunnit fälla sina frön. De öppna ytorna som skapas med slåttern främjar möjligheten för 
fröna att gro, antingen samma höst eller nästföljande vår. Det finns en del av det inhägnade 
området som inte alls innehåller S. tinctoria. Här skulle man kunna fundera på att dra om 
staketet och släppa in bete för att minska slåtterbördan. 
 
Det fanns två trender att urskilja ur regressionerna för granens påverkan. Den ena pekar på att 
ju fler stubbar det finns i provrutans närområde, desto färre arter vill växa där och den andra 
trenden visar på att ju närmare en stubbe provrutan finns, desto större andel av det totala 
artantalet är hävdgynnade arter.  
 
Att färre arter hittas när stubbarna blir fler skulle kunna förklaras med att marken fortfarande 
har ett skikt med sur barrträdsförna, i vilken växterna inte trivs. De växter som vanligtvis trivs 
i den typen av förna har tvingats bort då ljusinsläppet ökat och de inte längre står i skydd av 
granen, men några nya har inte kunnat etablera sig där.  
 
Att jag fann en större andel hävdgynnade arter närmare stubbarna kan förklaras med att då 
granen röjts bort och ljusinsläppet har ökat, så har nya områden öppnats för kolonisering, så 
kallade gap dynamics (Krebs, 2001b) och det är gynnsamt för hävdgynnade växter. De får sin 
chans att sprida och nyetablera sig. 
 
Som synes motsäger de här två förklaringarna varandra totalt. Jag har i det här läget ingen 
rimlig förklaring till hur det hela hänger ihop. Naturen är förunderlig.  
 
Equitability index används för att jämföra olika områden med varandra (Saïd, 2001). Det 
sträcker sig mellan 0 och 1 (Krebs, 2001a) och beskriver hur jämnt fördelade arterna är över 
ett område. Equitability index för alla delområdena ligger relativt högt, vilket tyder på att det 
inte finns någon enskild art som dominerar i något av delområdena (Hamann m. fl., 1999) 
 
Hanski (1982) har visat att det finns ett klart samband mellan hur vanligt förekommande en 
art är inom ett område och individtätheten för samma art inom samma område. För den här 
studien innebär det att om en art är vanligt förekommande i provrutorna, d v s att den finns i 
en stor andel av rutorna, så kan man med stor säkerhet säga att det finns många individer av 
den arten. Ser man till hela försökshagen så ser man att ingen art är speciellt vanligt 
förekommande. De vanligaste arterna finns som mest i upp till 45 % av provrutorna (fig. 10). 
En intressant jämförelse däremot är att titta på delområdena 6 och 8 – de områden som 
tidigare diskuterats som mest respektive minst lik referenshagens två delområden. Man ser 
klart och tydligt i delområde 6 (fig. 11) att hävdgynnade arter är mer vanligt förekommande 
(finns representerade i alla förekomstkategorier upp till 50 %) än i delområde 8 (fig. 12). Där 
finns visserligen en hävdgynnad art i en större andel provrutor (upp till 60 %), men den 
vanligaste hävdgynnade arten dessförinnan finns endast i upp till 30 % av provrutorna. 
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Sammanfattningsvis så skiljer sig fortfarande den restaurerade hagmarken i sin helhet från 
referensområdet, men den är en bra bit på väg. Bete bör återinföras i referenshagen, både i 
egensyfte och i syftet att fungera som spridningskälla till försökshagen. Återinförs inte betet 
är kan man gå miste om en del trevliga arter och livsmiljöer. 
 
Vad gäller försökshagen så bör betet behållas som hävdform, men betestrycket bör öka för ett 
gott resultat. Undantaget från detta är det område i vilket populationen av ängsskära växer. 
Hela populationen bör stängslas in och slåttras sent på perioden för att gynna den rödlistade 
ängsskäreplattmalen.  
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Appendix 1 

Skifteskarta från 1748 över området kring Mellantorp.  
 
För att titta på kartan, se den tryckta rapporten. Publiceringsrätten gäller ej på Internet.
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Appendix 2 

Skifteskarta från 1792 över området kring Mellantorp. 
 
För att titta på kartan, se den tryckta rapporten. Publiceringsrätten gäller ej på Internet. 
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Appendix 3 

Häradskarta från 1904 över området kring Mellantorp. 
 
För att titta på kartan, se den tryckta rapporten. Publiceringsrätten gäller ej på Internet. 
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Appendix 4 

Flygfoto (Uppsala kommun, 2006) från 2003, med alla delområden utmärkta (tabell 1) och en 
närbild av förshökshagen, även den från 2003. 
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Appendix 5 

Kärlväxtarter som påträffades i området vid Mellantorp, Uppland under inventeringen 2005. 
 
Achillea millefolium Fragaria vesca Potentilla argentea** 

Adoxa moschatellina* Frangula alnus Potentilla crantzii 

Agrimonia eupatoria* Galeopsis bifida** Potentilla erecta 

Agrostis capillaris Galeopsis speciosa Potentilla intermedia*** 

Agrostis gigantea Galeopsis tetrahit* Potentilla reptans 

Ajuga pyramidalis Galium album Primula veris 

Alchemilla vulgaris Galium aparine Prunella vulgaris 

Anemone hepatica Galium boreale Pulmonaria obscura 

Anemone nemorosa Galium verum Quercus robur** 

Angelica sylvestris Geranium sylvaticum Ranunculus acris 

Anthoxanthum odoratum Geum rivale Ranunculus auricomus 

Anthriscus sylvestris Glechoma hederacea Ranunculus flammula 

Arrhenatherum elatius* Gnaphalium sylvaticum Ranunculus polyanthemos 

Barbarea vulgaris 
Helianthemum nummularium ssp. 

nummularium* 
Ranunculus repens 

Betula pendula Helictotrichon pubescens Rhinanthus minor ssp.minor* 

Betula pubescens Helictotricon pratense Ribes alpinum 

Bistorta vivipara Hierchloë odorata Rosa dumalis 

Brachypodium pinnatum Hypericum maculatum Rubus idaeus 

Briza media Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus Rubus saxatilis 

Calamagrostis arundinacea Juncus conglomeratus Rumex acetosa 

Calamagrostis epigeios Juniperus communis Rumex crispus 

Campanula persicifolia Lathyrus linifolius Salix aurita** 

Campanula rotundifolia Lathyrus pratensis Salix myrsinifolia** 

Carduus crispus Leontodon autumnalis Satureja vulgaris 

Carex flacca* Linaria vulgaris Scirpus sylvaticus 

Carex flava Lotus corniculatus Scrophularia nodosa** 

Carex montana Luzula campestris Selinum carvifolia 

Carex nigra* Luzula multiflora Senecio sylvaticus 

Carex pallescens Luzula pilosa Serratula tinctoria 

Carex panicea* Lychnis flos-cuculi** Solidago virgaurea 

Carex spicata Lysimachia vulgaris** Sorbus aucuparia* 

Centaurea jacea Maianthemum bifolium Stellaria graminea 

Cerastium fontanum Matricaria perforata Succisa pratensis 

Cerastium semidecandrum Melampyrum nemorosum Taraxacum sekt. Ruderalia 

Cirsium arvense Melampyrum pratense Thlaspi arvense** 

Cirsium palustre Melampyrum sylvaticum Thlaspi caerulescens 

Cirsium vulgare Melica nutans Trifolium hybridum 

Comarum palustre** Milium effusum* Trifolium medium 

Convallaria majalis Myosotis arvensis Trifolium pratense 

Corylus avellana* Oxalis acetosella* Trifolium repens 

Dactylis glomerata Paris quadrifolia* Urtica dioica ssp dioica 

Deschampsia cespitosa Persicaria lapathifolia** Vaccinium myrtillus* 

Deschampsia flexuosa* Peucedanum palustre** Vaccinium vitis-idaea 

Elymus caninus Phleum pratense Verbascum thapsus 

Elytrigia repens Picea abies Veronica chamaedrys 

Epilobium adenocaulon** Pilosella officinarum Veronica officinalis 

Epilobium ciliatum Plantago lanceolata* Vicia cracca 

Epilobium montanum Plantago major Vicia sepium 

Equisetum arvense Poa palustris Vicia sylvatica 

Equisetum palustre Poa pratensis Viola arvensis 

Euphrasia stricta** Polygala vulgaris Viola canina 

Festuca ovina Polygonatum odoratum Viola hirta 

Festuca rubra Polygonum aviculare Viola riviniana 

Filipendula ulmaria Populus tremula  

Filipendula vulgaris* Potentilla anserina**  

*Arter som endast påträffats i referenshagen 
**Arter som påträffats utanför provrutorna i försökshagen 
***Det funna exemplaret av blomställning på den här arten var i mkt dåligt skick och därmed kan det inte med 
all säkerhet fastställas att det är Potentilla intermedia och inte P. norvegica. 
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Appendix 6 
Hävdgynnade kärlväxtarter och deras klassificeringar 
Hävdgynnade arter Hävdform1 Trampgynnad2 
Agrimonia eupatoria* G - 
Ajuga pyramidalis G - 
Alchemilla vulgaris B - 
Anthoxanthum odoratum G - 
Bistorta vivipara S - 
Briza media S - 
Campanula rotundifolia B - 
Carex flacca* B - 
Carex flava S - 
Carex montana S - 
Carex pallescens G - 
Carex panicea* G - 
Carex spicata B - 
Cerastium fontanum B T 
Cerastium semidecandrum B T 
Cirsium vulgare B T 
Euphrasia stricta** B - 
Festuca ovina G - 
Festuca rubra G - 
Filipendula vulgaris* B - 
Gnaphalium sylvaticum G - 
Helianthemum nummularium ssp. nummularium* B - 
Hierchloë odorata B - 
Lathyrus linifolius S - 
Leontodon autumnalis B T 
Lotus corniculatus G - 
Luzula campestris B - 
Lychnis flos-cuculi** S - 
Pilosella officinarum B - 
Plantago lanceolata* G T 
Plantago major B TT 
Polygala vulgaris G - 
Polygonum aviculare B TT 
Potentilla anserina** B T 
Potentilla argentea** B T 
Potentilla crantzii G - 
Potentilla reptans B T 
Primula veris G - 
Ranunculus acris B - 
Ranunculus auricomus G - 
Ranunculus flammula G T 
Ranunculus polyanthemos G - 
Ranunculus repens G T 
Rhinanthus minor ssp.minor* G - 
Satureja vulgaris S - 
Serratula tinctoria S - 
Succisa pratensis G - 
Taraxacum sekt. Ruderalia G TT 
Thlaspi caerulescens S - 
Trifolium pratense S - 
Trifolium repens B T 
Veronica chamaedrys G - 
Veronica officinalis B T 
Viola canina G - 
*Arter som endast påträffats i referenshagen 
**Arter som påträffats utanför provrutorna i försökshagen 
1Artens preferens för hävdform. B = betesgynnad art, S = slåttergynnad art, G = gräsmarksart.  
2Artens respons på betestramp. T = gynnas av relativt hårt tramp, TT = gynnas av mycket hårt tramp. 


