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Dikning av vägkanter är en nödvändig åtgärd för att leda bort vatten från vägarna, vilket 
ofta missgynnar vägkantsvegetationen. Många livsdugliga frön som försäkrar 
vegetationens långsiktiga överlevnad går förlorade när jorden avlägsnas, vilket är särskilt 
förödande för ängs- och hagmarksarter. Fragmenteringen av den redan starkt reducerade 
arealen ängs- och hagmark försvårar spridning och kolonisering, och då vägkanter har de 
rätta förutsättningarna för att hysa dessa hotade arter ligger det i vårt intresse att försöka 
ta fram en skonsammare metod för dikning.  
Att skrapa av det översta jordskiktet och återföra det efter dikning är en metod som skulle 
underlätta återetablering. Detta är en kostsam metod då man behöver maskiner för att 
både skrapa och återföra jorden. Huvudsyftet med mitt arbete är att undersöka om det 
finns en tillräcklig mängd ängs- och hagmarksarter och frön från dessa arter i 
vägkantsjorden för att återkolonisera ett område om en så kostsam metod skulle 
tillämpas. 
Jordprover togs längs tre vägar utanför Knivsta, Uppland. De frön som grodde i 
jordproverna bestämdes till art och antalet grodda frön per art räknades. Totalt 138 olika 
växter fanns i jordproverna. 109 av dessa bestämdes till art. 52 arter kategoriserades som 
ängs-och hagmarksarter, varav 24 är specialiserade och 28 är mindre krävande. 2 av 
dessa, nonnea (Nonnea versicolor) och blek jordrök (Fumaria vaillantii), är sällsynt 
förekommande i Sverige. Övriga arter kategoriserades som  konkurrensarter som gynnas 
av utebliven hävd och av hög kvävehalt i marken. 
Resultaten visar att ängs-och hagmarksarter som helhet, dvs oberoende av habitatkrav, 
förekommer i lika hög utsträckning som de kvävegynnade längs de tre undersökta 
vägarna. Även en trend till skillnad i antalet grodda frön per kategori mellan vägarna 
hittades. Den jämnaste fördelningen av frön mellan kategorierna förekommer på den väg 
som är minst omgiven av åkermark. Dessa resultat kan förklaras av den nutida och 
historiska användningen av markerna som omger vägarna vilket framkom när jag 
studerade gammalt kartmaterial. 
Jordprovernas avstånd till vägen har ingen effekt på antalet grodda frön i denna studie, 
vilket kan tolkas som att grobarheten hos fröna är detsamma oavsett avstånd till vägen. 
Dessa resultat utesluter inte att kemikalier inte har en effekt på frönas grobarhet. Ett 
större avstånd från vägen hade möjligtvis gett ett annat resultat.  
Sammanfattningsvis kan det konstateras att en, möljigtvis två av de undersökta vägarna, 
skulle gynnas av skrapning och återföring av det översta jordlagret vid dikning. 
Tillsammans med rätt hävd skulle denna skonsamma dikningsmetod kunna ändra 
vegetationsstrukturen och därmed öka biodiversiteten. Att använda sig av historiska 
kartor för att undersöka markens användningshistoria skulle kunna vara ytterliggare en 
bra metod för att hitta vägar som är lämpliga för denna typ av skötsel.  
 
Examensarbete i biologi, 20 p, 2006 
Avdelningen för växtekologi, Uppsala Universitet 
Handledare: Brita Svensson 


