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Förord
Slåtterängar hör till en av de artrikaste miljöerna i odlingslandskapet.
Hävden av slåtterängarna är en viktig del av kvaliteten i miljökvalitetsmålet
Ett rikt odlingslandskap. Denna rapport redovisar resultaten från
övervakning av hävd och kärlväxters förekomst i 30 slåtterängar mellan
2000 och 2006.
Författarna ansvar ensamma för rapportens innehåll och tackas för sina
insatser.
Anna Stenström
Länsstyrelsen Västra Götalands län
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Sammanfattning
Följande rapport är en sammanställning av återkommande vegetationsanalyser
som genomförts i ett urval av slåtterängar i Västra Götalands län under 2000,
2003, 2004, 2005 och 2006. Under 2004-2006 undersöktes 10 fasta objekt
årligen och ytterligare 20 objekt årligen som slumpvis valdes ut ur befintlig
databas över länets slåttermarker. I varje objekt placerades sedan en kvadratisk
provruta om 10x10 meter ut i ett för ängen ”representativt avsnitt”. I denna
ruta lades sedan 10 mindre provrutor om 1 m2 ut enligt ett på förhand utslumpat
mönster. Vegetationen i dessa provrutor dokumenterades sedan med hjälp av
art-area analys. I varje provruta om 1 m2 bedömdes också mängden förna i en
fyragradig skala efter täckningsgrad.
Vid analysen delades de noterade växterna in i de ekologiska grupperingarna
pollineringssätt, livsform och växtform. Artnoteringarna behandlades som
förekomst/icke förekomst per provruta om 1 m2. Analys av artrikedom gjordes
genom att jämföra medelvärde (antal arter/m2) per provruta för respektive
objekt. Som jämförelse gjordes även analys av ekologiska grupperingar av de
arter som tas upp i Ekstam 1992. Förändringen över tid analyserades med linjär
regressionsanalys. Skillnader mellan hävdade och ohävdade ängar analyserades
med 2-vägs ANOVA, med hävd och fuktighet som faktorer.

Resultat

• Den genomsnittliga mängden förna ökar över tiden i länets ängsmarker
även om andelen hävdade objekt i stort sett är konstant.
• För ett antal arter gynnade av ohävd/kväve märks en ökning över tiden
men andra arter som även de anses gynnas av ohävd/kväve visar ingen
sådan ökning.
• För arter som anses vara hävdgynnade och växa i kvävefattiga
ängsmarker – klassiska indikatorarter på naturvårdsintressant
ängsmark – märks ingen förändring över tiden, varken positiv eller
negativ.
• Vegetationsförändringarna över den tidsperiod som övervakningen löpt
är generellt små och vegetationen förhållandevis stabil.
• Förnamängden är större i svag- eller ohävdade ängar jämfört med
välhävdade ängar(!)
• Antalet arter är större i hävdade ängar, både totalt och räknat per
provruta.
• Antalet arter är större i fuktängar än ängar på frisk och torr mark.
• Andelen gräs och halvgräs verkar öka i takt med avtagande hävd och
andelen örter verkar minska.
• Andelen vindpollinerade arter (främst gräs och halvgräs) verkar öka
med avtagande hävd på bekostnad av insektspollinerade arter.
• Andelen arter med någon form av speciell anpassning för
insektspollinering verkar minska i takt med avtagande hävd
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och andelen växter med en mer generell anpassning till
insektspollinering (öppna blommor med lättåtkomlig pollen och
nektar) verkar öka.
• Andelen ettåriga växter beroende av att frösprida sig (terofyter)
verkar minska i takt med avtagande hävd.
• Skillnader mellan olika inventerare föreligger och använda metoder
är i viss mån personberoende.

Slutsatser

• Det är viktigt att slå vakt om lieslåtter i de få och små ängar vi har
(och bredda gärna skötselperspektiven så att dessa även omfattar
andra typer av element som förekomst av död ved och blottad
mineraljord i anslutning till slåtterängarna). Dirigera ideella krafter
till ytor som riskerar att falla i ohävd.
• Det är viktigt att uppmuntra slåtter med andra typer av redskap,
även slitande, om enda alternativet i övrigt är att ängsskötseln
upphör.
• Försök att identifiera övergivna, halvt utmagrade och
naturaliserade åkerlyckor på sandiga eller torviga jordar som skulle
kunna läggas under hävd och slås maskinellt i syfte att öka arealen
slåtterhävdad mark i landskapet.
• I den mån större objekt, exempelvis äldre åkrar, åter läggs
under hävd bör man tänka på att modifiera slåttern så att det
kontinuerligt finns ytor med oslagen vegetation lämplig för
övervintrande insekter eller med fröväxter för övervintrande eller
sträckande fåglar.
• Om den ovan indikerade trenden med ökande förnamängd i
länets ängar håller i sig bör åtgärder sättas in. Där efterbete är en
möjlighet är detta av naturliga skäl att föredra. Ett annat möjligt
alternativ är att ersätta efterbete med regelbunden bränning för att
bli av med förna.

Rekommendationer för framtida övervakning av slåtterängar

• Lägg stor möda vid att följa upp hävdintensitet i ett så stort antal
objekt som möjligt med så täta intervaller som möjligt. Detta bör
göras med en relativt snabb och enkel/billig metod för att få in data
från så många objekt som möjligt.
• Lägg mindre möda vid att göra vegetationsanalyser. Vegetationen
förändras relativt långsamt i hävdade objekt (och åtminstone
initialt även i ohävdade objekt). Med god information om
hävdläget i länets ängar borde det räcka att genomföra
vegetationsanalyser med ca fem till tio års mellanrum.
• Notera för varje objekt lite mer kringdata såsom markfuktighet,
förekomst av kalkrik jordmån, geografiska faktorer, geografisk
orientering etc. Detta för att lättare kunna utvärdera resultaten och
förstå orsaken till förändringar.
• Vid framtida vegetationsanalyser är det lämpligt att behålla samma
tillvägagångssätt som vid undersökningarna 2000-2006 med det
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undantaget att art-areanalyser i varje kvadratmeterruta byts ut mot
en enklare notering av förekomst-icke förekomst för varje art.
• Inom basinventeringen av Natura 2000 habitat och det
uppföljningssystem för skyddade områden som är under
framtagande använder man sig av en uppsättning så kallade typiska
arter för att ge en indikation på habitatkvalitet. Som ett instrument
för att lokalisera områden med höga naturvärden fungerar en
sådan uppsättning arter bra men vid uppföljning är detta ett
sämre verktyg. Om endast ett urval av typiska arter hade använts
hade inte särskilt mycket information om vegetationssamhällenas
utveckling kunnat erhållas och möjligheterna till mer djuplodande
ekologiska analyser hade inte funnits. Vid framtida uppföljning
är det därför lämpligt att även fortsättningsvis titta på alla arter i
respektive provruta.
• Det är lämpligt att även vid framtida uppföljningstillfällen behålla
en uppsättning fasta objekt tillsammans med en uppsättning som
slumpas ut vid varje uppföljningstillfälle.
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Summary
The following report is a compilation of the vegetation analysis which
has been carried out in a selection of traditionally cut hay meadows in the
County of Västra Götaland in 2000, 2003, 2004, 2005 and 2006. In the
years 2004 to 2006, 10 permanent plots and an additional 20 sites randomly
selected from the existing County database of meadows were surveyed
annually. In each site a quadrat 10m x 10m was placed in an area that was
considered to be  ”representative” for that meadow. In this larger quadrat,
10 smaller quadrats 1 m2 were marked out according to a pre-prepared
random pattern. The vegetation in these smaller squares was recorded using
the sampling method known as the species-area method or relevé method.
In each quadrat of 1 m2 the coverage of dead plant material was recorded
according to scale of four.
For the analysis, the plants recorded were divided into the following
ecological groups: method of pollination, life form (according to Raunkier)
and plant type (herb, grass, sedge etc.). The species recorded were treated as
presence/absence per small quadrat (1 m2). Analysis of species richness was
carried out by comparing the average (number of species/m2) per quadrat
for each site. As a comparison, analysis of the ecological grouping of species
according to Ekstam, 1992 was also carried out. Changes over time were
analysed using linear regression analysis.  The differences between managed
and unmanaged meadows were analysed using 2-way ANOVA, with
management and soil moisture as factors.

Results

• The average amount of dead plant material has increased over time,
even if the proportion of managed sites is essentially constant.
• For a number of species favoured by lack of management/increased
nitrogen there is an increase over time, but other species which are
also considered to be favoured by lack of management/increased
nitrogen show no such increase.
• For species which are considered to be favoured by management
and grow in nutrient poor meadows – classical indicator species
in meadows of nature conservation value – there is no noticeable
change over time, either positive or negative.
• The changes in the vegetation over the time period when the
monitoring has taken place are generally small and the vegetation is
relatively stable.
• The amount of dead plant material is greatest in meadows which
are not managed or managed with low intensity compared with
those which are managed regularly.
• The number of species is greater in managed meadows, both in
total and per quadrat (1m2).
• The number of species is greater in wet meadows than in meadows
on mesic or dry soils.
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• The proportion of grasses and sedges seem to increase in line with
decreasing management and the proportion of flowering herbs
seems to decrease.
• The proportion of wind pollinated species (mainly grasses and
sedges) seems to increase with decreasing management at the
expense of insect pollinated species.
• The proportion of species with some form of special adaptation
for insect pollination seem to reduce in line with decreasing
management and the proportion of plants with a more general
adaptation for insect pollination (open flowers with easily
accessible pollen and nectar) seem to increase.
• The proportion of annual plants dependant on seed reproduction
(therophytes) seems to reduce in line with decreasing management.

•

There are differences between different surveyors and the methods
used are to a certain extent surveyor-dependant.

Conclusions

• It is important to safeguard the continued scythe cutting of
meadows in the few and small meadows we have (and ideally
broaden the management to include other elements such as dead
wood and bare ground close by). Direct volunteer efforts to those
areas which are at risk of being left unmanaged.
• It is important to encourage cutting with other types of tools, even
those which ”tear” rather than cut, if the only other alternative is
that management of the meadow stops.
• Try to identify abandoned, old fields with low nutrient levels
on sandy or peaty soils which could be managed and cut using
machines with the aim of increasing the area of cut meadow in the
region.
• If larger areas, such as abandoned fields, are restored and managed
it is worth considering modifying the cutting regime so that there
is always an area of uncut vegetation suitable for over-wintering
insects and birds.
• If the trend indicating increasing dead plant material in the
meadows continues, then management should be put in place.
Where grazing after cutting is an option, this is preferable. Another
option is to replace the grazing with regular burning to get rid of
the dead plant material.

Recommendations for future monitoring of meadows

• Put great effort into monitoring the intensity of management in as
many sites as possible with as regular intervals as possible. This
should be carried out using a relatively quick and simple/cheap
method in order to collect data from as many sites as possible.
• Put less effort into carrying out vegetation analyses. The vegetation
changes relatively slowly in managed sites (and at least initially also
in unmanaged sites). With good information about the management
of the meadows of the county it should be adequate to carry out
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vegetation analyses every five to ten years.
• For each site it would be useful record a little more general
information about the site; such a soil moisture, the presence of
chalky soils, geographical factors, orientation etc.  This will make it
easier to evaluate the results and understand the reasons behind any
changes.
• In future vegetation analyses it is sensible to use the same approach
as has been used from 2000 to 2006 with the exception that the
species-area method in each small quadrat is replaced with a
simpler method recording presence/abscence for each species.
• Within the base-line survey of the Natura 2000 habitats and
the monitoring system for protected areas, which are under
development, a list of so-called ”typical species” are used to give
an indication of habitat quality.  As a tool for identifying areas
with high nature conservation values this system works well, but
it is a less useful tool for monitoring. If only a selection of species
typical for the habitat has been used, there would have been very
little information regarding the development of the vegetation
community and the option for a deeper ecological analysis
would not have been possible. In future monitoring it is therefore
appropriate to continue to record all species in each quadrat.
• It is also useful in future monitoring to maintain a set of permanent
sites as well as a set of sites which are randomly selected on each
monitoring occasion.
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Inledning
Följande rapport är en sammanställning av återkommande
vegetationsanalyser som genomförts i ett urval av slåtterängar i Västra
Götalands län under 2000, 2003, 2004, 2005 och 2006. Arbetet är ett led
i den löpande miljöövervakning i länet som bedrivs i Länsstyrelsens regi.
Syftet med denna övervakning är att följa upp eventuella förändringar i
vegetationens sammansättning i länets naturliga ängsmarker och, i de fall
negativa sådana kan detekteras, vidta eller föreslå åtgärder som kan förbättra
situationen.
Pro Natura fick 2004 i uppdrag att, under en 3 årsperiod, genomföra
vegetationsanalyser i ett urval av länets slåtterängar (ca 30 stycken varje
år) och därefter sammanställa resultatet i rapportform. Fältarbete och
rapportsammanställning genomfördes av Mattias Lindholm, Vikki Bengtsson
och Ola Bengtsson. Statistiska analyser gjordes av Anna Stenström,
Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Metodbeskrivning
Urval av objekt

Utgångspunkten för urvalet av objekt är den databas över länets ängs- och
hagmarker som upprättades i samband med den nationella inventeringen som
genomfördes 1988-1992. Denna databas har sedan uppdaterats i samband
med inventering av ängs- och betesmarker i början av 2000-talet samt det
arbete med miljöstöd till slåttermarker som genomförts löpande under 2000talet.
Ur denna databas valdes samtliga slåttermarker ut som klassificerats som
”hackslått” eller ”annan öppen äng”. Strandängar och andra plana fukteller våtängar sållades till största delen bort men sidlänta fuktängar ingick i
urvalet. Detta urval utgjorde ”grundpopulationen” ängar i länet. Bland dessa
objekt valdes först tio stycken ut som skulle fungera som fasta referensobjekt
och återinventeras vid varje inventeringsomdrev. De fasta objekten valdes ut
bland de ängar som under lång tid hävdats genom årlig lieslåtter och som
hade en artrik flora dominerad av naturliga gräsmarksarter och ansågs ha
höga naturvärden som slåtteräng.
Bland övriga objekt slumpades sedan ca 20 stycken ut för återinventering
vid varje omdrev. Vid urvalet 2004 – 2006 gällde att om ett objekt fallit ut
vid urvalet ett år togs det bort ur urvalet för kommande år. Detta innebar att
ett och samma objekt inte besöktes vid mer än ett omdrev. Däremot kunde
objekt som besökts 2000 eller 2003 ingå i urvalet 2004-2006.
Under varje fältsäsong besöktes således ca 30 olika ängar spridda över länet
varav 10 stycken fasta referensobjekt.
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Merparten av de ängar som ingår i databasen hävdas fortfarande eller så har
hävden relativt nyligen upphört. För de analyser av materialet som omfattar
ekologiska skillnader mellan hävdade och ohävdade ängar är därför urvalet
inte optimalt. Dessa frågeställningar var initialt dock inte bland de högst
prioriterade.

Fältarbete

Inför varje inventeringssäsong skickades ett informationsbrev ut till
berörda markägare där dessa dels informerades om övervakningsarbetet
och dels lämnades möjligheter att inte medverka i övervakningen av länets
slåtterängar.
Vid första besöket i varje objekt valdes en representativ yta ut med en
subjektiv metod. Denna yta skulle dels hysa en representativ vegetation
för ängen, inte vara alltför heterogen med avseende på markfuktighet,
förekommande växtsamhällen etc, och dessutom ligga på ett sådant sätt
att en provruta skulle kunna mätas in i förhållande till fasta företeelser i
terrängen så att den utan alltför stor ansträngning skulle gå att hitta tillbaka
till vid ett eventuellt återbesök. I denna ”representativa yta” placerades
sedan en kvadratisk provruta om 10x10 meter. Under de första åren av
inventeringsarbete permanentmarkerades provrutans syd- och osthörn
med järnrör som slogs ned i marken ca 5 cm under markytenivå. I de fasta
referensobjekten ritades också en enkel kartskiss där sydhörnet mättes in med
måttband från ett antal fasta företeelser i terrängen, exempelvis stenblock,
husgrunder och liknande. I inventeringens senare skede gjordes ingen
permanentmarkering av provrutorna. Provrutans sydhörn mättes in med en
handhållen GPS (ca 10 meters noggrannhet) och dokumenterades genom ett
antal fotografier från olika vinklar. Under arbetets gång stod det klart att ett
eller ett par fotografier utgjorde ett mycket värdefullt hjälpmedel för att hitta
tillbaka till provrutorna.
I de objekt som inventerades mer än en gång söktes de permanetmarkerade
provrutorna upp med hjälp av metalldetektor. I något enstaka objekt kunde
inte permanentmarkeringen återfinnas och då gjordes en ny noggrann
inmätning efter tidigare skisser och ett nytt järnrör slogs ned.
Då provrutans syd- och osthörn lokaliserats markerades provrutans alla hörn
ut med hjälp av PVC-rör. Därefter lades 10 mindre provrutor om 1 m2 ut
enligt ett på förhand utslumpat mönster (se bild 1 och 2).

Bild 1. Principskiss över de
kvadratmeterstora provrutornas placering. Sydhörnet
återfinns vid koordinat 0:0
och nordhörnet vid 9:9.
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Bild 2. Utlagda provrutor. Varje käpp representerar SV-hörnet av en provyta.

Svartmarkerade provrutor utgör huvudalternativet och gråmarkerade
rutor utgör reservrutor att använda i de fall en eller flera av de ordinarie
provrutorna hamnade på en sten, på en stig etc.
I något specialfall var den utslumpade ängen belägen på en smal ren. Den
stora provrutans koordinatsystemet om 100 m2 omfördes då till en linje med
längden 100 meter och provrutornas läge i koordinatsystemet översattes till
ett läge längs linjen genom att de horisontella raderna i koordinatsytemet
placerades efter varandra istället för ovanpå varandra. Provruta 1 hamnade
därmed på den 8:e sträckmetern, provruta 2 på den 13:e, provruta 3 på den
17:e och så vidare.
I varje liten provruta om 1 m2 genomfördes sedan en så kallad art-area
analys. Provrutan delades i fem mindre delytor enligt principskiss i bild 3.
Inventeraren noterade först alla förekommande arter i delytan markerad med
”1”. Därefter inventerades delytan markerad med ”2” och alla nya arter
noterades i fältprotokollet. Förfarandet upprepades för delyta ”4”, ”16” och
”100” och alla nya arter för respektive delyta noterades.
Varje del- och provruta inventerades utan tidsbegränsning tills inventeraren
ansåg att alla förekommande arter noterats. Nedlagd tid per provruta kunde
variera från ca 5 minuter i artfattiga samhällen dominerade av ljung och
andra ris till 35-40 minuter i artrika kalkfuktängar.
Förekommande kärlväxter bestämdes till art så långt detta var möjligt. I
några enstaka fall noterades endast släkte, exempelvis Carex sp., för vissa
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Bild 3. Principskiss över hur provrutan delas in vid art-area analys. Siffrorna representerar
antal dm2 i varje delyta.

små, sterila och svårbestämda starrarter. En sådan notering gjordes dock
endast om det påträffade skottet bedömdes tillhöra en annan art än de starrarter som redan noterats i provrutan.
För varje inventerad provruta noterades också mängden förna (täckningsgrad
per provruta) enligt följande:
1: < 6%
2: 6-12%
3: 12-25%
4: >25%
I varje objekt gjordes dessutom en notering om hävdslag, exempelvis slåtter
eller bete.
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Analys

All data från inventeringen matades in i en, för ändamålet framtagen,
databas. Vid analys delades förekommande arter in i ekologiska grupperingar
(se nedan) och artnoteringarna behandlades som förekomst/icke förekomst
per provruta om 1 m2. Analyser av artförekomst enligt modell för art-area
analys genomfördes inte eftersom resultat från en sådan analys skulle ge
alltför knapphändig information. Analys av artrikedom gjordes genom att
jämföra medelvärde (antal arter/m2) per provruta för respektive objekt.
Ekologiska grupperingar
Förekommande arter delades in i ekologiska grupperingar enligt följande
principer:
• Pollineringssätt (vind, insekt generalist*, insekt specialist**,
själlvpollinerad, ingen vektor)
• Livsform enligt Raunkiers system (se nedan)
• Växtform (gräs, halvgräs, orkidé, övriga örter, ris, buske, träd)

Indelning efter pollineringssätt kan göras på flera olika sätt. En detaljerad
indelning efter exempelvis vilka djur eller grupper av djur som pollinerar
en särskild växtart har föreslagits i olika arbeten (se exempelvis Waser &
Ollerton 2006). I detta arbete har inte tiden räckt till för att ta fram så
detaljerad information om pollineringssätt för varje art och vi har därför
valt en enklare indelning där insektspollinerade arter delats in i grupperna
insektspollinerade generalister* och insektspollinerade specialister**.
Indelning i livsform bygger på dansken Raunkiers system baserat på hur
olika arter övervintrar. Detta kan tyckas vara en något märklig ekologisk
indelningsgrund men anpassningar för övervintring ger även en del annan
information om en arts livsstrategi och förmåga att överleva på sin växtplats.
Data om spridningssätt, pollinering och grad av förvedning hämtades från
flera olika källor men merparten kommer från den web-baserade brittiska
databasen ”Ecological flora of the British Isles” framtagen av University
of York (www.ecoflora.co.uk). De insektspollinerade växterna klassades
som generalister eller specialister beroende på blommans morfologi och
denna information togs ur floror, främst Mossberg med flera 1992. Data om
livsform hämtades i första hand från en ekologisk databas upprättad från
arbete genomfört av Ellenberg med flera 1992.

* Blommor som fördes till gruppen insektspollinerade generalister har öppna, upprätta
blommor med lätt åtkomligt pollen som flera olika grupper av insekter kan komma åt,
exempelvis maskrosor och hundkex.
** Blommor som fördes till gruppen insektspollinerade specialister har blommor med någon
typ av morfologisk struktur som gör att endast ett visst (mindre) urval insektsarter kan
komma ifråga som pollinatörer. Exempel på sådan strukturer kan vara en lång sporre, sinnrikt
konstruerade nektargömmor eller hängande blommor.
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Följande grupper urskiljs (bokstavsbeteckning inom parentes refererar till
beteckning i tabell 13 och 14):
Hydrofyter (A): fleråriga arter som övervintrar med strukturer under vattnet.
Chamaefyter, örtartade (C): fleråriga örter, gräs eller halvgräs som övervintrar
med knoppar en liten bit ovanför markytan (som regel inte mer än upp till 25
cm ovanför markytenivå).
Chamaefyter, vedartade (Z): fleråriga ris som övervintrar med knoppar en liten bit
ovanför markytan (som regel inte mer än upp till 25 cm ovanför markytenivå).
Geofyter (G): fleråriga arter som övervintrar med underjordiska delar i form av
lökar, rotknölar eller liknande.
Hemikryptofyter (H): fleråriga växter som övervintrar med knoppar eller
vegetativa anlag i nivå med markytan.
Nanofanerofyter (N): vedartade växter, ofta buskar som övervintrar med
knoppar någonstans mellan nivån för fanerofyter och chamaefyter.
Fanerofyter (P): träd som övervintrar med knoppar relativt högt ovanför
markytenivå.
Terofyter (T): ettåriga växter som övervintrar som frön och där hela plantan
vissnar ned. Till denna grupp har samtliga arter som alltid eller oftast
övervintrar som frön även om de någon gång även kan övervintra på annat sätt.

Analys av ekologiska grupperingar gjordes dels på data insamlade under
övervakning av ängar i Västra Götaland men också, för jämförelsens skull,
på arturvalet för torra, friska och fuktiga marker i Ekstam 1992 fördelade på
successionskategorier enligt följande:
A: Arter som redan under en tidig successionsfas minskar i mängd.
B: Arter som under en mellanfas i successionen minskar i mängd,
C: Arter som under en sen successionsfas minskar i mängd.
D: Arter som under såväl en tidig fas, som under en mellanfas och en
sen fas ökar i mängd vid utebliven hävd.
Indelning av objekt
Undersökta objekt 2004 – 2006 grupperades på olika sätt vid analys för att
jämförelser av olika slag skulle bli möjliga. De grupperingar som gjordes var:
• Hävd (slåtter, svaghävd/ohävd)
• Markfuktighet (torr, frisk, fuktig)
• Kalk (kalkrik jordmån, ej kalkrik jordmån)
Indelning i objekt med kalkrik jordmån eller ej baserades på inventerarens
generella intryck av vegetationens sammansättning vid fältbesöket
tillsammans med kontroll av berggrunds- och jordartskartor i tveksamma
fall. Indelning efter fuktighet baserades också på inventerarens intryck av
vegetationens sammansättning vid fältarbete samt den aktuella ängens läge i
terrängen (sluttning, plan mark, terrängsvacka etc.)
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Statistiska analyser
Förändringen över tid analyserades med linjär regressionsanalys. Skillnader
mellan hävdade och ohävdade ängar analyserades med 2-vägs ANOVA,
med hävd och fuktighet som faktorer. Det gör att man kan se effekten av
hävden, effekten av fuktighet och om hävden har haft samma effekt på olika
fuktiga ängar. Det fanns för få kalkrika ängar för att kunna ha med kalk som
ytterligare en faktor. Därför gjordes alla test av effekter av hävden dels på
samtliga ängar och dels utan de kalkrika ängarna.
R2 är ett mått på hur väl datat stämmer med linjen i en regression. Om alla
datapunkterna ligger helt på linjen så blir R2=1 och om det inte finns någon
överensstämmelse med linjen så blir R2=0. Frihetsgrader (df) är ett mått
på antalet grupper som kan variera fritt, d.v.s. det är ett mindre än antalet
grupper i jämförelsen. P-värdet är ett mått på hur stor sannolikheten är att
skillnaden mellan grupperna beror på slumpen. Om p-värdet är mindre än
0,05 så anser man att det finns en statistiskt signifikant skillnad. Om pvärdet är större än 0,05 så är sannolikheten för stor att skillnaden mellan
grupperna beror på slumpen och man anser därför inte att det finns någon
statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna. P-värdet påverkas förutom
av storleken på skillnaden mellan grupperna bl.a. även av vilket test som
används, variationen inom grupperna och stickprovsstorleken.
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Resultat och diskussion
I nedanstående stycken presenteras resultat från övervakningen i texter,
tabeller och diagram. Tabeller över genomförda statistiska analyser återfinns
i bilaga 1.

Skillnader mellan inventerare

Tack vare metodupplägget med fasta objekt som undersöks varje år går det
att skaffa sig en uppfattning om hur olika inventerare påverkar resultatet.
Man får ibland intrycket av att vegetationsanalyser av arter i små provrutor
är relativt oberoende av vem som gör analysen och på vilket sätt den görs
men så är sannolikt inte fallet. En sammanställning av resultatet visar att
det av allt att döma skiljer en hel del mellan olika inventerare. Flera olika
inventerare har varit inblandade i dessa analyser. En år 2000, en annan
år 2003 och tre olika inventerare som arbetade sida vid sida vid samtliga
analyser 2004-2006. Diagram 1 nedan visar det genomsnittliga totala antalet
arter (blå stapel) och antalet gräsarter (lila stapel) per provruta noterade
i de fasta objekten de olika åren. Som framgår av diagrammet är antalet
artnoteringar och antalet gräsnoteringar avsevärt högre de tre sista åren
jämfört med de två tidigare åren. En förklaring kan naturligtvis vara att
artrikedomen av någon anledning ökade mellan 2003 och 2004 men detta
förefaller osannolikt med tanke på att antalet sedan planar ut. En troligare
förklaring är att inventeraren år 2004-2006 av inventeringstekniska skäl
hittade flera arter och merparten av skillnaden går att förklara med att fler
gräsarter noterades.
Skillnader i utfall mellan olika inventerare kan bero på flera olika faktorer.
En möjlig sådan är att inventeraren då undersökningen genomförs för andra,
tredje eller fjärde gången har artlistor från föregående inventeringstillfällen
och därmed mer riktat kan söka efter arter. En annan förklaring kan vara
att olika inventerare spenderar olika lång tid per provruta innan man anser
att alla arter har hittats. Oavsett förklaring är det viktigt att skillnader som
beror av inventerare kan identifieras och korrigeringar göras vid analyser.
En annan sannolik skillnad mellan inventerare är notering av förnamängd.
Detta görs som en bedömning av täckningsgrad och sådana bedömningar har
i stort sett alltid ett visst mått av personberoende kopplat till sig. Av diagram
2 nedan framgår att noterade förnamängder 2003 skiljer sig ganska mycket
från andra års noteringar. Detta kan ju reflektera en verklig skillnad om
2002 var ett bra ”växarår” eller om vintern 2002/2003 av någon anledning
försvårade nedbrytning av växtmaterial. Troligare är dock att det reflekterar
en skillnad i hur förnamängd bedömdes.
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Diagram 1. Skillnader mellan olika inventerare beträffande genomsnittligt antal noteringar av arter och
gräs per provruta. Inventerare A-2000, inventerare
B-2003 och inventerare C-2004-2006.

2003

2004

2005

Diagram 2. Skillnader mellan olika inventerare
beträffande genomsnittlig notering av förna per
provruta. Inventerare A-2000, inventerare B2003 och inventerare C-2004-2006.

Förnamängd

Eftersom en stor del av resonemangen kring de olika resultaten faller tillbaka
på mängden förna i olika typer av objekt, gjordes en statistisk analys för att
visa att det verkligen föreligger en skillnad i förnamängd mellan välhävdade
ängar och svag- eller ohävdade ängar. Den visade att förnamängden (helt
följdriktigt, är man frestad att tillägga!) är mindre i slagna objekt än i svageller ohävdade objekt och att fuktighetsgraden inte spelar någon roll. Hävden
har samma effekt oberoende av fuktighet, se bilaga 1, tabell 14.

Artantal

När det gäller artrikedomen i slåtterhävdade marker visar resultatet ganska
tydligt att artrikedomen i välhävdade ängar med lite förna är större än i
ängar utan eller med svag hävd och mycket förna. Detta förhållande gäller
för såväl friska som fuktiga och torra marker och avspeglas både i det
genomsnittliga antalet arter noterade per småruta och det genomsnittliga
totala antalet arter per undersökt objekt. Dessa förhållanden är statistiskt
signifikanta, se bilaga 1, tabell 15.
Med undantag för fuktängar indikerar resultatet också att artantalet är större
i marker på kalk än marker på surare jordar. Här har ingen statistisk analys
gjorts då skillnaden i provstorlek är mycket stor men att gräsmarker på
kalk hyser ett större antal arter generellt har visats i andra sammanhang (se
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exempelvis Zobel 1992 och Bruun 2002). Detta förklaras  med skillnader i
storlek på den så kallade artpoolen – det antal totala arter i landskapet som
kan växa i en speciell typ av habitat (Zobel 1997).
I de fuktängar på surare jordar som ingår i undersökningen finns det i de
allra flesta fall tuvor, stenar och andra strukturer som gör att det finns både
friska och torra partier jämsides med fuktiga avsnitt, något som ju naturligt
ger ett högre antal arter. De undersökta ängarna på kalk saknar i större
omfattning sådana strukturer. Detta skulle kunna vara en förklaring till den
(lite oväntade) likheten i artrikedom mellan hävdade fuktängar på kalk och
surare jordar. Värt att notera är också att hävdade slåtterängar på fuktig
mark är de allra artrikaste miljöerna i undersökningen.  

ARTANTAL

Frisk
Ej kalk, slåtter (n=34)
Ej kalk, svaghävd/ohävd (n=14)
Kalk, slåtter (n=1)
Fuktig
Ej kalk, slåtter (n=9)
Ej kalk, svaghävd/ohävd (n=4)
Kalk, slåtter (n=4)
Torr
Ej kalk, slåtter (n=13)
Ej kalk, svaghävd/ohävd (n=2)
Kalk, slåtter (n=5)
Kalk, svaghävd/ohävd (n=4)

Förna

Medelantal
per m2

Genomsnittligt
totalantal per objekt

1
2
2

25
22
30

51
47
54

1
4
1

29
26
28

61
49
61

1
2
1
2

21
19
28
21

46
38
59
47

Tabell 1: Skillnader avseende artantal i olika typer av marker. ”n” avser här antalet undersökta objekt.

Pollinering

Skillnader avseende pollinering jämfördes i första hand mellan samtliga
välhävdade och svaghävdade marker på silikatunderlag, samt mellan
välhävdade och svaghävdade marker på marker med olika fuktighet. I tabell
2 nedan finns också värden för marker på kalk. Merparten av undersökta
objekt är belägna på frisk silikatmark. För övriga marktyper är antalet
objekt förhållandevis litet. De jämförelser som kommenteras avser andelen
insektspollinerade växter och andelen vindpollinerade växter. Samtliga
jämförelser avser resultat från 2004-2006.
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POLLINERING

Alla (ej kalk)
Slåtter
Svaghävd/ohävd
Frisk
Ej kalk, slåtter (n=34)
Ej kalk, svaghävd/ohävd (n=14)
Kalk, slåtter (n=1)
Fuktig
Ej kalk, slåtter (n=9)
Ej kalk, svaghävd/ohävd (n=4)
Kalk, slåtter (n=4)
Torr
Ej kalk, slåtter (n=13)
Ej kalk, svaghävd/ohävd (n=2)
Kalk, slåtter (n=5)
Kalk, svaghävd/ohävd (n=4)

Förna
(klass)

Insekt
generalist
(%)

Insekt
specialist
(%)

Ingen
pollen
vektor
(%)

Självpollinering
(%)

Vind
(%)

1,4
2,4

27
29

27
24

1
1

7
6

38
40

1,4
2,4
1,6

26
29
32

27
26
36

2
1
2

7
6
6

38
38
24

1,7
3,8
1,3

26
33
24

27
14
36

1
0
1

5
7
5

41
46
34

1,2
2,4
1,2
2,0

28
22
29
27

28
30
32
32

1
0
1
1

7
7
7
4

36
41
31
36

Tabell 2. Skillnader i procentuell andel av pollinering i olika typer av marker baserat på materialet från Västra Götalands län. ”n” avser här antalet undersökta objekt.

Vid jämförelser av alla undersökta marker på silikatunderlag finns en
antydan om att andelen insektspollinerade generalister ökar i takt med att
hävden avtar och förnamängden växer till. Likaså finns en antydan till att
andelen vindpollinerade arter ökar. En likadan analys av de arter som tas
upp i Ekstam 1992 ger en likartad bild då torra, friska och fuktiga marker
behandlas tillsammans (se tabell 3 nedan). Tendensen i materialet taget från
Ekstam sträcker sig fram till och med kategori C. I kategori D, den kategori
växter som finns i det längst framskridna stadiet av ohävd, bryts trenden för
insektspollinerade växer (men trenden för ökning av vindpollinerade växter
verkar hålla i sig). I denna kategori är urvalet av arter så litet att jämförelser

Insekt, generalist
Insekt, specialist
Ingen pollenvektor
Självpollinering
Vindpollinerad

Alla A (%)
(n=159)

Alla B (%)
(n=160)

Alla C (%)
(n=127)

Alla D (%)
(n=32)

25
32
0
23
21

33
33
9
3
23

33
28
6
3
31

22
25
0
16
38

Tabell 3. Skillnader avseende pollinering mellan de olika kategorierna av hävdgynnade arter
i Ekstam 1992. Kategori A utgörs av de arter som försvinner först vid utebliven hävd och kategori D de som lever kvar längst. Resultatet avser både torra, friska och fuktiga marker. ”n”
avser här antalet arter med respektive pollineringssätt.
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blir svåra att göra. Bland de ängar som undersöktes i Västra Götalands län
saknades objekt med så långt framskriden ohävd.
På friska silikatmarker finns också en svag indikation på att andelen
insektspollinerade generalister ökar och insektspollinerade specialister
minskar i svag- eller ohävdade marker. Den antydan till trend som anges i
avsnittet om trender, att antalet noteringar av insektspollinerade generalister
ökar mellan 2000 och 2006, stärker tilltron till resultatet. I objektet Morjhult
som legat ohävdat under ett antal år märks en antydan till minskning av
antalet insektspollinerade specialister över tiden (se nedan), något som
också pekar i samma riktning. Liksom i övriga kategorier verkar andelen
vindpollinerade arter öka i svag- eller ohävdade marker.
Endast ett objekt på frisk kalkmark (slåtterhävdat) ingick i undersökningen
och en jämförelse är därför av måttligt värde. Bilden att andelen
insektspollinerade arter i allmänhet och specialister i synnerhet, är större
jämfört med liknande silikatmarker, är dock densamma som för torra och
fuktiga marker.
Också på fuktiga silikatmarker verkar andelen insektspollinerade växter
generellt vara lägre i objekt med svag hävd eller ohävd och att andelen
vindpollinerade växter är större. Liksom på friska marker finns en antydan
att andelen insektspollinerade generalister ökar på specialisternas bekostnad
när hävden blir svagare och förnamängden växer till.
När det gäller fuktiga ängar på kalk ingick endast välhävdade objekt i
undersökningen. Hävdens inverkan kan därför inte belysas alls för denna typ
av mark. Däremot är det ganska tydligt att andelen insektspollinerade arter
i allmänhet och specialister i synnerhet är större i välhävdade kalkfuktängar
jämfört med välhävdade fuktängar på surare jordar.
För torra marker finns både likheter och skilnader med övriga marktyper. På
silikatmarker verkar andelen inektspollinerade arter minska i marker utan
eller med svag hävd medan andelen vindpollinerade ökar. Till skillnad från
friska och fuktiga marker verkar dock andelen insektspollinerade generalister
gå ned i objekt med svagare hävd.
I torrängar på kalk är tendenserna de samma. Också för torra marker är
andelen insektspollinerade arter större i kalkrika marker men skillnaderna är
inte riktigt lika stora som för fuktiga (och friska) marker.
Det är svårt att hitta en förklaring till varför öppna blommor med
lättåtkomligt pollen eller nektar skulle vara vanligare i marker utan eller med
svag hävd. En naturvårdsmässig konsekvens är dock att insektsarter som mer
eller mindre starkt är knutna till blommor med någon form av morfologisk
struktur som försvårar tillgången till pollen eller nektar löper risk att
missgynnas av upphörd hävd. Denna typ av insekter är i många fall steklar
av olika slag, exempelvis vildbin eller humlor.
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Växtform

Skillnader avseende växtform jämfördes på samma sätt som pollinering,
i första hand mellan samtliga välhävdade och svaghävdade marker på
silikatunderlag, samt mellan välhävdade och svaghävdade marker på marker
med olika fuktighet. I tabell 4 nedan finns också värden för marker på kalk.
Samtliga jämförelser avser resultat från 2004-2006.
På alla undersökta marker på silikatunderlag finns, på samma sätt som i
marker med olika fuktighetsgrad, en svag antydan om att andelen gräs och
halvgräs ökar något med avtagande hävd och tjockare förnalager. Tendensen
att gräs och halvgräs ökar med avtagande hävd medan andelen örter minskar
indikeras även på andra sätt. Analys av de olika kategorierna växter i Ekstam
1992 visar på samma tendens (se tabell 5). Här är det ju fråga om ett urval
av arter vilket påverkar bilden men resultatet pekar ändå i samma riktning.
I fallstudien Morjhult, se nedan, finns också denna tendens och här finns
en statistiskt säkerställd ökning av andelen gräs/halvgräs över tiden och en
minskning av andelen örter.
På friska silikatmarker är skillnaderna mellan välhävdade och svag- eller
ohävdade ängar liten. Märkbart är endast en något större andel gräs i svageller ohävdade marker. Skillnaderna mellan de välhävdade ängarna på silikat
och den hävdade ängen på frisk kalkmark är betydligt större.

VÄXTFORM

Alla (ej kalk)
Slåtter
Svaghävd/ohävd
Frisk
Ej kalk, slåtter (n=34)
Ej kalk, svaghävd/
ohävd (n=14)
Kalk, slåtter (n=1)
Fuktig
Ej kalk, slåtter (n=9)
Ej kalk, svaghävd/
ohävd (N=4)
Kalk, slåtter (n=4)
Torr
Ej kalk, slåtter (n=13)
Ej kalk, svaghävd/
ohävd (n=2)
Kalk, slåtter (n=5)
Kalk, svaghävd/ohävd
(n=4)

förna
(klass)

gräs
(%)

halvgräs
(%)

kärlkryptogam
(%)

orkidé
(%)

övriga
örter
(%)

ris
(%)

1,4
2,4

25
25

11
13

0,5
0

1
1

54
54

4
3

3
2

0,5
1

1,4

24

10

1

1

56

4

1

3

2,4

27

10

0

1

56

3

1

2

1,6

21

4

0

0

74

0

0

1

1,7

24

18

2

2

47

5

2

0

3,8

25

22

1

1

46

2

2

1

1,3

15

12

6

5

58

0

3

1

1,2

25

8

0

1

59

4

1

2

2,4

25

11

0

0

51

9

0

4

1,2

18

11

1

2

62

2

1

3

2,0

29

2

2

0

63

1

2

1

buske träd
(%) (%)

Tabell 4. Skillnader avseende procentuell andel av växtformer i olika typer av marker baserat på materialet
från Västra Götalands län. ”n” avser här antalet undersökta objekt.
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Gräs
Halvgräs
Kärlkryptogam
Orkidé
Övriga örter
Ris
Buske

Alla A (%)
(n=136)

Alla B (%)
(n=154)

Alla C (%)
(n=116)

Alla D (%)
(n=26)

7
10
5
3
75
0
0

7
12
1
5
73
1
1

20
5
0
5
61
3
5

31
4
8
0
46
8
4

Tabell 5. Skillnader avseende procentuell andel av växtformer mellan de olika kategorierna av
hävdgynnade arter i Ekstam 1992. Kategori A utgörs av de arter som försvinner först vid utebliven hävd och kategori D de som lever kvar längst. Resultatet avser både torra, friska och fuktiga
marker. ”n” avser här antalet arter.

På kalken märks en avsevärt större andel örter och en motsvarande mindre
andel för gräs och halvgräs. Särskilt tydligt är detta för halvgräsen.
Också på fuktängar på silikatmark finns små skillnader mellan välhävdade
och svag- eller ohävdade marker. Andelen halvgräs och buskar är något
mindre i välhävdade marker medan andelen ris är något större.
Vid jämförelser mellan kalkmarker och silikatmarker märks samma
skillnader som för friska marker, nämligen att andelen örter är betydligt
större på kalkmarker medan andelen gräs och halvgräs är mindre.
För torrängar på silikatmarks märks något större skillnader. Enligt tabell 4
är andelen halvgräs, ris och träd något större i svag- eller ohävdade torrängar
medan andelen örter är tydligt lägre.
Vid jämförelse mellan torrängar på kalkmark och torrängar på silikatmark
finns samma mönster som för friska och fuktiga marker nämligen att andelen
örter är större på kalkmarker och andelen gräs och halvgräs är mindre.
Skillnaderna är dock inte lika uttalade och som framgår av tabell 4 verkar
hävden ha en relativt stor betydelse. På svag- eller ohävdade kalktorrängar
är andelen gräs och möjligen även andelen buskar större medan andelen
halvgräs är betydligt mindre. Däremot finns i stort sett ingen skillnad
beträffande andelen örter.
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Livsform

Skillnader avseende livsform enligt Raunkiers system jämfördes på
samma sätt som pollinering, i första hand mellan samtliga välhävdade
och svaghävdade marker på silikatunderlag, samt mellan välhävdade och
svaghävdade marker med olika fuktighet. I tabell 6 nedan finns också värden
för marker på kalk. Samtliga jämförelser avser resultat från 2004-2006.
Skillnader i livsform verkar inte vara så stor sett över alla marker på
silikatunderlag. En antydan till minskning av andelen terofyter i svag- eller
ohävdade ängar finns. Utfallet av analysen av de olika kategorierna i Ekstam
1992 (tabell 7) ger dock en bild med lite större skillnader. Även bland det
urval arter som ingår i hans arbete märks en tydlig minskning av andelen
terofyter i kategorierna B, C och D. Utifrån detta material finns dessutom en
indikation på att andelen geofyter skulle öka med avtagande hävd. En sådan
indikation syns dock inte i materialet från Västra Götalands län.

LIVSFORM

Alla (ej kalk)
Slåtter
Svaghävd/ohävd
Frisk
Ej kalk, slåtter (n=34)
Ej kalk, svaghävd/ohävd (n=14)
Kalk, slåtter (n=1)
Fuktig
Ej kalk, slåtter (n=9)
Ej kalk, svaghävd/ohävd (n=4)
Kalk, slåtter (n=4)
Torr
Ej kalk, slåtter (n=13)
Ej kalk, svaghävd/ohävd (n=2)
Kalk, slåtter (n=5)
Kalk, svaghävd/ohävd (n=4)

förna
(klass)

A
(%)

C
(%)

Z
(%)

G
(%)

H
(%)

N
(%)

P
(%)

T
(%)

1,4
2,4

0
0

3
4

3
3

11
11

72
74

1
1

3
2

7
5

1,4
2,4
1,6

0
0
0

4
3
0

3
3
0

10
10
9

72
74
86

1
1
0

3
2
1

7
7
4

1,7
3,8
1,3

0
0
1

1
1
1

3
1
0

16
17
20

70
72
68

2
4
3

2
2
1

6
3
6

1,2
2,4
1,2
2,0

0
0
0
0

5
6
4
5

4
9
1
1

10
8
11
5

71
69
75
82

1
0
2
2

2
4
4
1

7
4
3
4

Tabell 6. Skillnader avseende procentuell andel av livsformer i olika typer av marker baserat på materialet från
Västra Götalands län. ”n” avser här antalet undersökta objekt. (A=hydrofyt, C=chamaefyt, ört, Z=chamaefyt,
vedartad, G=geofyt, H=hemikryptofyt, N=nanofaen bild på varje träd,nerofyt, P=fanerofyt, T=terofyt).
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A
C
Z
G
H
N
T
Info saknas

Alla A (%)
(n=136)

Alla B (%)
(n=154)

Alla C (%)
(n=116)

Alla D (%)
(n=26)

0
5
0
13
37
0
42
4

0
7
3
18
67
1
2
3

0
1
4
10
73
7
1
3

4
0
12
35
39
4
8
0

Tabell 7. Skillnader avseende procentuell andel av livsformer mellan de olika kategorierna
av hävdgynnade arter. Grunddata hämtat i Ekstam 1992. Kategori A utgörs av de arter som
försvinner först vid utebliven hävd och kategori D de som lever kvar längst. Resultatet avser både torra, friska och fuktiga marker. ”n” avser här antalet arter.

Inte heller på friska silikatmarker märks någon större skillnad mellan
välhävdade ängar och ängar utan eller med svag hävd. Även här finns dock
en antydan till lägre andel terofyter på svag- eller ohävdad mark.
Vid jämförelse med det enda objektet på kalkmark framgår att andelen
hemikryptofyter är större på kalkmark medan andelen geofyter och
terofyter är något lägre. En stor del av de perenna örterna tillhör gruppen
hemikryptofyter och resultatet reflekterar det faktum att andelen örter är
betydligt större i friska ängar på kalk.
För fuktängar på silikatmarker är bilden i stort sett densamma som för friska
marker med små skillnader och antydan till minskning för andelen terofyter
vid avtagande hävd. I svag- eller ohävdade marker kan man dessutom ana en
marginell ökning av andelen nanofanerofyter (buskar) och hemikryptofyter
och en marginell minskning av vedartade chamaefyter (ris).
På kalkfuktängar finns, jämfört med fuktängar på silikatjordar, en något
större andel geofyter. Till denna grupp hör exempelvis flertalet orkidéer.
Nämnas bör även avsaknaden av vedartade chamaefyter (ris).
På torr silikatmark kan man också ana en minskning av andelen terofyter i
marker med svagare hävd medan andelen vedartade chamaefyter (ris) ökar i
denna typ av mark.
På kalktorrängar är det i första hand bland geofyter och hemikryptofyter
som en del skillnader märks. I välhävdade marker är andelen geofyter större
och andelen hemikryptofyter mindre medan förhållandet i marker utan eller
med svag hävd är det omvända. Den större andelen geofyter beror på att det
i de hävdade objekten finns fler noteringar av arter som vårstarr, grusstarr
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och låsbräken men också på att det i några av objekten också finns fläckar av
fuktängsvegetation med slankstarr och hirsstarr. I objekten med svagare hävd
representeras gruppen geofyter främst av fräkenarter och lundväxter som
liljekonvalj.

Trender

Övervakningen av ängar har pågått under en förhållandevis kort tid i sin
nuvarande form och eventuella trender är därför inte alltid tydliga eller
uppenbara. Några tendenser till förändringar över tiden går dock att skönja.
Förnamängd
Det finns en generell tendens från 2000 till 2006 att den genomsnittliga
mängden förna ökar i de undersökta objekten. Ökningen är statistiskt
signifikant om data från 2003, som generellt skiljer sig mycket kraftigt från
övriga noteringar, inte tas med i beräkningen (se bilaga 1, tabell 9). Förna
noterades i klasser enligt beskrivning i metodkapitlet och beräkningarna
har gjorts med dessa klasser som numeriska värden. Förnamängden per
undersökt provruta har enligt dessa beräkningar ökat från ett klassvärde
på ca 1,3 till ca 1,8 (se diagram 3). För att grovt översätta dessa värden till
täckningsgrad av förna skulle man kunna sätta det lägsta värdet på klass
2 till 6% och det övre värdet till 12%. Med detta beräkningssätt skulle
förnamängden i genomsnitt ökat från ca 8% till ca 11%. Tre procentenheter
kan förefalla som en ganska blygsam ökning men i det här fallet innebär
det faktiskt en förnamängdsökning med 37%. Trenden är densamma även i
de fasta objekten som grupp men sett till var och ett av de fasta objekten är
ökningen marginell eller saknas i 6 objekt av 10. Nämnas bör också att ett
av de fasta objekten, Morjhult, har legat ohävdat ungefär från 2000 till 2006
medan övriga har hävdats genom årlig slåtter. Trenden för de fasta objekten
märks dock även om värdena för Morjhult räknas bort vilket betyder att
detta ohävdade objekt inte ensamt är ansvarig för förnaökningen bland de
fasta objekten.
Antalet objekt som hävdades genom slåtter och bedömdes välhävdade var i
stort sett konstant åren 2004-2006. (För 2000 och 2003 saknas kompletta
uppgifter om hävdform och hävdstatus). Ökningen av förna är således inte

Förnamängd (Klass)

Förnamängd alla objekt
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Årtal

Diagram 3 Förändring av genomsnittlig mängd förna per provruta över åren.
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kopplat till ett ökat antal ohävdade objekt.
Växter som anses gynnas av svagare hävd
I gräsmarkssammanhang brukar man tala om arter som gynnas eller
missgynnas av svagare hävd. Ett antal sådana arter har i olika arbeten
identifierats på erfarenhetsmässig grund (se exempelvis Ekstam 1992). Vid
analysarbetet gjordes statistiska analyser av eventuella trender för ett urval
av växter som vid en första översikt verkade öka eller minska (teveronika,
kråkvicker, svartkämpar, hönsarv, fyrkantig johannesöer, gulvial, hundäxing
och röllika), se bilaga 1, tabell 10.
För kråkvicker och teveronika finns en statistiskt säkerställd ökning över
tiden och för fyrkantig johannesört finns en liknande tendens även om denna
inte är statistiskt signifikant. Andra arter som exempelvis gulvial, som också
brukar räknas till de arter som gynnas av svag hävd och förnaansamling,
visar dock ingen sådan tendens.

Antal noteringar av teveronika per objekt

Antal noteringar av fyrkantig johannesört per objekt

5

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2000

Antal noteringar

Antal noteringar

I svaghävdade marker finns dessutom ofta en grupp växter som dels verkar
klara svag hävd men möjligen också gynnas av tillförsel av näring antingen
i form av gödning, kvävenedfall eller i form av gröngödsling från växande
förnamängder. Exempel på sådana arter kan vara röllika, svartkämpar,
hundäxing och hönsarv. För röllika är ökningen över tiden statistiskt
signifikant medan svartkämpar, hundäxing och hönsarv inte visar en
statistiskt säkerställd trend. Bilden är inte entydig men man kan skönja en
viss tendens till ökning över tiden för en del arter som anses gynnas av svag
hävd och förnaansamling. Denna tendens kan i sin tur ha koppling även till
kvävenedfall (se nedan).

4
3
2
1
0
2000

2002

År

2004

2006

Antal noteringar av kråkvicker per objekt

2004

2006

Antal noteringar av röllika per objekt

3,5

Antal noteringar

Antal noteringar

År

6

4
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2000

2002

2002

År

2004

2006

5
4
3
2
1
0
2000

2002

År

2004

2006

Diagram 4-7. Förändringar över tiden av genomsnittligt antal noteringar av teveronika, fyrkantig johannesört, kråkvicker och röllika per objekt.
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Kvävegynnade växter
Ett antal kvävegynnade arter visar en mer eller mindre tydlig ökande trend
mellan år 2000 och 2006. Bilden är inte entydig då andra kvävegynnade
arter inte visar denna ökning eller kanske rent av minskar. På samma sätt
som för arter som anses gynnas av svag hävd gjordes analys av ett urval
av arter (ängssyra, smörblomma, hundkex och ogräsmaskros), se bilaga 1,
tabell 11. Arter som smörblomma och ängssyra visar exempelvis en statistiskt
säkerställd ökning över tiden medan arter som hundkex och ogräsmaskros
inte visar en sådan trend.

Antal noteringar av ängssyra per objekt

Antal noteringar av smörblomma per objekt
6

6

Antal noteringar

Antal noteringar

7
5
4
3
2

År

1
0
2000

2002

År

2004

5
4
3
2
1
0
2000

2006

2002

År

2004

2006

Diagram 8-9. Förändringar över tiden av genomsnittligt antal notering av ängssyra och smörblomma per objekt.

I teorin borde ett ökande kvävenedfall leda till att vissa arter som missgynnas
av kväve minskade. Bland exempelvis ärtväxterna, som har en förmåga att
fixera luftkväve, finns många arter som missgynnas av kvävenedfall. Någon
generell minskning för ärtväxter går dock inte att urskilja. Tvärtom verkar,
som tidigare nämnts, vissa arter som kråkvicker att öka medan exempelvis
gökärt inte visar någon trend alls. Inte heller för arter med utpräglad
preferens för fattiga marker går det att se ett tydligt mönster som kan
relateras till kvävenedfall (se nedan under hävd).
Den slutsats man kan dra av detta resultat är att nedfall av kväve inte ger
ett entydigt avtryck beträffande artsammansättning i länets ängsmarker.
De trender som kan skönjas kan även kopplas till andra faktorer. Flera av
de ”kvävegynnade” arterna har exempelvis öppna blommor och tillhör
kategorin insektspollinerade generalister (ängssyra kan även pollineras av
vind). Som nämns nedan finns en antydan (om än inte statistiskt säkerställd)
att denna typ av arter ökar med avtagande hävd. Pollinationsbiologin är
kanske därför ytterligare en faktor att ta med i beräkningen och sannolikt
finns det även flera faktorer som spelar in.

27

SLÅTTERÄNGAR I VÄSTRA GÖTALAND - RESULTAT AV ÖVERVAKNING 2000-2006

Växter som anses gynnas av hävd
För de växter som anses gynnas av hävd (Ekstam 1992) skulle man kunna
förvänta sig en nedåtgående trend som en konsekvens av ökande mängd
förna och ökning av arter som gynnas av svagare hävd. En sådan generell
minskning syns dock inte i materialet. Av de arter som testades statistiskt är
det endast svinrot som visar en svag (men ej statistiskt säkerställd) tendens
till minskning. Det stora flertalet relativt allmänna ängsarter – slåttergubbe,
darrgräs, stagg, ängsvädd för att nämna några – visar inga tydliga
trender över tiden. Ökningen av förna har ännu inte nått sådana nivåer
att vegetationen påverkas. Om trenden fortsätter kan man dock anta att
märkbara förändringar kommer att äga rum i framtiden om någon form av
tröskelvärde för förnamängd passeras.
Antal noteringar av svinrot per objekt
6

Antal noteringar

5
4
3
2
1
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

År

Diagram 10. Förändring över tiden av genomsnittligt antal noteringar
av svinrot per objekt.

För ovanligare arter som endast noteras i ett fåtal provrutor varje
år är materialet för litet för att uttala sig om enskilda arter. Andra
övervakningsmetoder behöver här användas för att få information om
ovanligare arters eventuella upp- eller nedgång. För hävdgynnade arter
gjordes, precis som för kvävegynnade arter, analys av ett urval arter (bilaga 1,
tabell 12).
Sammanfattningsvis märks glädjande nog ingen tendens till minskning av
hävdgynnade ängsarter – den typ av arter som ängsskötseln faktiskt avser
att bevara – i länets slåttermarker. Den förnaökning som detekterats är,
åtminstone ännu så länge, inte av sådan betydelse att negativa effekter kan
ses.
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Ekologiska grupperingar
Då antalet noteringar per objekt för de olika ekologiska grupperingarna
synas i sömmarna finns ett fåtal antydningar till trender men inga
av dessa har gått att säkerställa statistiskt (bilaga 1, tabell 13).
Eftersom dessa antydningar på olika sätt indikeras på andra sätt i vårt
undersökningsmaterial väljer vi ändå att redovisa dem, om inte annat så för
diskussionens skull eller för framtida övervakningsinsatser att förkasta.
För antalet noteringar av terofyter per objekt märks en sådan antydan till
trend. Att terofyter missgynnas av ökande förnamängd indikeras även på
andra sätt i materialet och möjligen visar denna trend en reell förändring
över tiden även om antalet noteringar per objekt över hela perioden är så få
att statistiskt signifikans inte erhållits.
En antydan till trend finns också när det gäller antalet noteringar av
insektspollinerade arter med öppna blommor och lättåtkomligt pollen
och nektar – insektspollinerade generalister. Denna grupp av arter verkar
öka över tiden, möjligen som en konsekvens av tilltagande förnamängd.
Ökningen kan säkert ha andra förklaringar också (gruppen är ju relativt
heterogen i andra avseenden) men i materialet finns andra indikationer på att
denna grupp ökar något i takt med avtagande hävd .
I materialet finns också en svag antydan till ökning för gruppen gräs. Detta
kan vara en verklig trend som ett resultat av ökad förnamängd – sådana
tendenser indikeras också på andra sätt i undersökningen – men det kan
också vara en konsekvens av att inventerarna 2004-2006 noterade fler arter
gräs per objekt.
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Antal noteringar per
objekt

Antal noteringar av terofyter per objekt
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Diagram 11. Förändringar över tiden av genomsnittligt antal noteringar av terofyter per objekt.

Noteringar per
objekt

Antal noteringar av insektspollinerade
generalister per objekt
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Diagram 12. Förändringar över tiden av genomsnittligt antal noteringar av insektspollinerade generalister
per objekt.

Antal noteringar

Antal noteringar av gräs per objekt
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Diagram 13. Förändringar över tiden av genomsnittligt antal noteringar av gräs per objekt.
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Förändringar över tiden i hävdade objekt
Diagram 3-13 och resonemang kring dessa visar att det över tiden
faktiskt har skett en del förändringar i länets slåttermarker under den
undersökta perioden 2000-2006. Vad som kanske inte alltid framgår av de
undersökningar som görs är hur fort förändringar sker. Det intrycket man
som inventerare får är att förändringarna inte är särskilt dramatiska och att
vegetationen i varje enskilt objekt ofta är ganska stabil. Särskilt gäller detta i
objekt som hävdas regelbundet. Diagram 14 som visar procentuell andel av
olika växtformer i slåtterängar mellan 2004 och 2006 kan vara ett belysande
exempel på detta.
Det förhållande att förändringar går relativt långsamt kan kanske ses som
en viss tröst när en del andra faktorer indikerar en negativ utveckling för
våra slåtterängar. Även i objekt där hävden upphört går förändringarna,
åtminstone initialt, relativt långsamt (se exemplet Morjhult nedan). Detta
betyder att det oftast är värt att sätta in restaureringsinsatser och återuppta
hävd på äldre ängsmarker!

Slåtterhävdade ängar 2004-2006
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Diagram 14. Procentuell fördelning mellan olika växtformer i hävdade slåtterängar 20042006.

31

SLÅTTERÄNGAR I VÄSTRA GÖTALAND - RESULTAT AV ÖVERVAKNING 2000-2006

Fallstudie Morjhult

I de ovanstående avsnitten har jämförelser gjorts mellan objekt som vid
besökstillfället bedömdes vara välhävdade och objekt utan eller med svagare
hävd. Ett problem med en sådan jämförelse är att ingen information finns
om hur länge ett enskilt objekt har haft den hävdregimen som noterades vid
besökstillfället. Om exempelvis ett objekt hävdats kontinuerligt till året innan
besökstillfället har det bedömts som ohävdat och eventuellt har det också
funnits ansamlingar av förna men vegetationen har sannolikt inte hunnit
förändras så mycket. För att i någon mån stärka en del av resonemangen
ovan presenteras här en fallstudie tagen från gruppen fasta objekt. Objektet
Morjhult slogs 1999 eller 2000 men har sedan legat ohävdat fram tills efter
undersökningen 2006. Marken i detta objekt är frisk till torr och belägen på
silikatrika jordar.
I diagram 15 presenteras några av trenderna i det aktuella objektet. Vid
beräkningarna har ingen kompensation gjorts för värdena 2004-2006 trots
att inventerarna under dessa år verkar har noterat fler arter, i synnerhet
gräs. Skillnader mellan inventerare är sannolikt en av förklaringarna
till noterade skillnader i vegetationens sammansättning. Tendenserna i
Morjhult verkar dock följa ett mer allmänt mönster vad gäller förändringar
kopplat till förnamängd. Dessutom så finns en antydan till tendens även
om man bara tittar på värdena från 2004-2006. Under dessa år utfördes
vegetationsanalyserna av samma inventerare.
I detta objekt är ökningen av mängden förna över tiden statistiskt signifikant
(vid beräkning uteslöts värden från 2003 då dessa avvek kraftigt från övriga
värden). I vegetationen märks en trend att andelen örter minskar med ökande
förnamängd och andelen gräs- och halvgräs ökar. Båda dessa förändringar är
statistiskt signifikanta (se bilaga 1, tabell 16) och förstärker de indikationer
som nämns ovan under avsnittet om växtformer.
Andelen ettåriga växter som övervintrar som frön (terofyter) verkar minska
med ökande förnamängd. Antalet noteringar är dock för litet för att det ska
gå att testa statistiskt.
I Morjhult finns också en antydan till att andelen insektspollinerade
specialister minskar med tilltagande förnamängd. Sammantaget ger detta en
indikation på att insektspollinerade specialister missgynnas av svagare hävd
medan insektspollinerade generalister gynnas.

Objektstorlek

Förändring av objektstorlek har inte varit en del av uppföljningen men en
kommentar angående storleken av undersökta ängar är ändå befogat. En stor
andel av slåtterängarna i länet är mycket små till ytan. Storleksangivelserna
i databasen över länets slåtterängar är inte helt konsekvent gjorda varför
nedanstående resultatredovisning ska ses som en indikation snarare än
ett absolut resultat. Som framgår av tabell 8 är den alldeles övervägande
majoriteten av ängarna i Västra Götalands län små eller mycket små. Över
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Förändringar Morjhult
70

Andel

60
50

2000
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0
Andel
pollinering
insekt S

Andel
Andel
therophyter gräs/halvgräs

Andel örter

Diagram 15. Förändringar över tiden i Morjhult beträffande andelen insektspollinerade specialister, terofyter, gräs/halvgräs och örter. Kompensation för värdena 20042006 har inte gjorts.

Förnamängd (klass)

Förnamängd Morjhult
4
3
2
1
0
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Årtal

Diagram 16. Förändring i förnamängd per provruta över tiden i Morjhult.

Storlek (ha)
0,05-0,5
0,5-1
1-2
2-4
>4

Andel (%)
60
21
10
7
2

Tabell 8. Länets ängsmarker fördelat på storleksklasser.
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80% av alla objekt har en storlek på 1 ha eller mindre.

Slutsatser
Ängar som ekosystem

För att sätta slutsatser och rekommendationer för framtida övervakning och
skötsel av ängar i ett ekologiskt perspektiv kan det vara lämpligt med en kort
tillbakablick på ängen som ekosystem och i vilket evolutionärt sammanhang
en äng hör hemma.
Ibland kan man få uppfattningen att ängen som livsmiljö med alla de
ekologiska interaktioner som finns är en av människan skapad naturtyp.
Detta är i ett kulturhistoriskt perspektiv korrekt så till vida att gräsmarker
slagna med skärande redskap inte existerade innan människan kom in i
bilden. Däremot har de ekologiska interaktioner och livsstrategier som finns i
ängen en mycket lång evolutionär historia som sträcker sig många årmiljoner
tillbaka i tiden och i det perspektivet är slåtterängen mer att betrakta som
ett specialfall av ett tempererat gräsmarksekosystem påverkat av betande
djur som fanns i Nordamerika och Eurasien under den tertiära tidsperioden
(Guthrie 1984). Flera författare menar att naturliga gräsmarksekosystem
även haft en vid utbredning i Europa efter den senaste istiden – ett slags
tempererad savann (Rackham 1998, Vera 2000). Det speciella med ängen
är att vegetationen lämnas ifred fram till ett specifikt tillfälle under högeller eftersommar då all vegetation slås av istället för att mer kontinuerligt
påverkas av betande djur. Detta skapar utrymme för en lång rad växter med
olika grad av störningstolerans (se exempelvis Grime 2001). Förekommande
spridnings- och pollinationssyndrom i ängen skiljer sig sannolikt inte särskilt
mycket från andra typer av gräsmarksmiljöer på annat sätt än att fler olika
typer får plats och kan överleva under längre tid. Man skulle kunna säga att
ängen representerar ett slags ”genomsnitt-stadium” för gräsmarksvegetation
där mycket av det mesta får plats.
För ängens övriga organismgrupper kan slåttern ibland dock vara en mycket
dramatisk händelse som skulle kunna likställas med en kraftig skogsbrand
eller stormfälle i ett skogsekosystem. Flera insektsarter övervintrar
exempelvis lågt ner i gräsmarksvegetationen, i ihåliga blomstjälkar eller i
korgarna hos korgblommiga växter. Sådana arter missgynnas naturligtvis
av en årligen återkommande slåtter om det inte finns reträttplatser för dem i
närheten av ängen där de kan fullborda en livscykel.
Flera av ängens blombesökande insekter är också i behov av andra typer
av miljöer för att fullborda sina livscykler. Pärlemorfjärilar som ofta ses
födosöka i ängsmarker är beroende av violer i skuggigare miljöer för sin
larvperiod och flera arter av vildbin och humlor som gärna nyttjar ängens
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pollen- och nektarresurser bygger sina bon i fläckar med blottad jord eller i
olika typer av död ved (Appelqvist m fl 2001).

Skötsel och naturvårdsstrategi

Ett av de tydligaste resultaten av övervakningen är att hävd och förekomst
av förna har stor betydelse för ängens naturvärden. Detta konstaterande
är i det här sammanhanget i det närmaste att slå in öppna dörrar men bör
likväl nämnas. En annan viktig faktor är att de kvarvarande slåtterängar
vi har är få och förtvivlat små till ytan. Naturvärdena i slåtterängar
får visserligen ”draghjälp” av andra typer av marker i landskapet,
exempelvis naturbetesmarker, men den mycket begränsade förekomsten
av ängar i landskapet är trots detta något som ses som ett stort problem
av naturvårdande myndigheter. En tredje faktor som visserligen inte är
belyst i resultatdelen ovan men som i andra sammanhang identifierats
som ett problem är att genomsnittsåldern på länets ”slåttergubbar” och
”slåttergummor” är hög och återväxten mycket begränsad.
Utifrån dessa faktorer skulle man kunna formulera en framtida strategi
för länets slåtterängar med följande punkter (där flera punkter med all
sannolikhet redan är utförda vid naturvårdande myndigheter men ändå
förtjänar att formuleras än en gång):
• Slå vakt om lieslåtter i de få och små ängar vi har (och bredda
gärna skötselperspektiven så att dessa även omfattar andra typer
av element som förekomst av död ved och blottad mineraljord i
anslutning till slåtterängarna). Dirigera ideella krafter till ytor som
riskerar att falla i ohävd.
• Uppmuntra slåtter med andra typer av redskap, även slitande,
om enda alternativet i övrigt är att ängsskötseln upphör. De fåtal
studier som har gjorts indikerar att slagen vegetation efter slåtter
med röjsnöre blir svårare att räfsa upp och att denna slåtterform
därför måste kombineras med en noggrannare uppräfsning
med mer tät-tandad räfsa för att ge ett tillfredsställande resultat
(Lennartsson 2003). Vår kunskap i detta ämne är ännu så länge
begränsad och därför bör man, som en försiktighetsprincip, hålla
fast vid lieslåtter eller slåtter med andra skärande redskap där
så fortfarande är möjligt. I ytor där ohävd annars är det enda
alternativet bör dock brukare eller andra naturvårdare uppmuntras
att använda röjsnöre som, åtminstone för den ovane slåtterkarlen,
är ett snabbare sätt att slå en yta. Detta skulle möjligen också
kunna tilltala en del i den yngre generationen av brukare. Slåtter
med röjsnöre anges också som en möjlig alternativ hävdform i en
rapport från Jordbruksverket (Wallander & Hall Diemer 2007).
• Försök att identifiera övergivna, halvt utmagrade och
naturaliserade åkerlyckor på sandiga eller torviga jordar som
skulle kunna läggas under hävd och slås maskinellt i syfte att öka
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arealen slåtterhävdad mark i landskapet. Denna typ av marker
kommer på sikt att magras ut och med (lite tur) få en flora
typisk för slåtterängar. Goda exempel finns på att sådana marker
med återkommande slåtter blivit viktiga marker för exempelvis
väddsandbin, bastardsvärmare och andra insekter. På sikt kanske
även känsligare och mer krävande kärlväxter kan få sin hemvist
i sådana marker. Vid identifikation och urval av lämpligare äldre
åkrar bör om möjligt ytor väljas intill koncentrationer av naturliga
ängs- eller betesmarker och i vissa fall även intill värdefulla
lövskogsmiljöer där de kan fungera som viktiga komplement i
landskapet.
• I den mån större objekt, exempelvis äldre åkrar, åter läggs
under hävd bör man tänka på att modifiera slåttern så att det
kontinuerligt finns ytor med oslagen vegetation lämplig för
övervintrande insekter eller med fröväxter för övervintrande eller
sträckande fåglar. Detta kan göras exempelvis genom att lämna
kantzoner oslagna vissa år, genom att slå halva ytan det ena året
och andra halva kommande år eller att låta hela ytan vara oslagen
vissa år. Denna strategi – och detta är viktigt att påpeka för att
undvika missförstånd – är inte lämplig att använda i de få och små
objekt med kontinuerligt hävdade slåtterängar vi har kvar utan
endast i större objekt där det finns utrymme för en varierad skötsel.
•

Om den ovan indikerade trenden med ökande förnamängd i länets ängar
håller i sig bör åtgärder sättas in. Där efterbete är en möjlighet är detta
av naturliga skäl att föredra. Många ängsmarker är dock idag belägna
i bygder där betesdjuren sedan länge försvunnit. Ett sätt att maskinellt
reducera mängden förna skulle kunna vara att slå senare på säsongen och
på så sätt skapa kortare tid för återväxt under hösten. Ängens kärlväxter
mår sannolikt bara bra av detta då merparten av förekommande
kärlväxter inte hunnit få mogna frön tills i slutet av sommaren då slåtter
normalt genomförs. Ett annat alternativ som möjligen skulle kunna
prövas är att ersätta efterbete med regelbunden bränning för att bli av
med förna. Vi vet i dagsläget ganska lite om effekter av bränning på
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ängsfloran och därför är det viktigt att noga följa upp sådana åtgärder.
Ängsskötsel som bedrivs genom bränning kan ha en gynnsam inverkan
på vissa arter men en negativ inverkan på andra (Olsson 2008).

Diskussion och rekommendationer för
framtida övervakning
Med utgångspunkt av resultatet av övervakningen av slåtterängar i Västra
Götaland 2000 till 2006 kan en del slutsatser dras och rekommendationer
ges för framtida övervakning av slåtterängar i länet.
• Lägg stor möda vid att följa upp hävdintensitet i ett så stort antal
objekt som möjligt med så täta intervaller som möjligt. Detta bör
göras med en relativt snabb och enkel/billig metod för att få in data
från så många objekt som möjligt.
• Lägg mindre möda vid att göra vegetationsanalyser. Vegetationen
förändras relativt långsamt i hävdade objekt (och åtminstone
initialt även i ohävdade objekt). Med god information om
hävdläget i länets ängar borde det räcka att genomföra
vegetationsanalyser med ca fem till tio års mellanrum.
• Notera för varje objekt lite mer kringdata såsom markfuktighet,
förekomst av kalkrik jordmån, geografiska faktorer, geografisk
orientering etc. Detta för att lättare kunna utvärdera resultaten och
förstå orsaken till förändringar.
• Vid framtida vegetationsanalyser är det lämpligt att behålla samma
tillvägagångssätt som vid undersökningarna 2000-2006 med det
undantaget att art-areanalyser i varje kvadratmeterruta byts ut
mot en enklare notering av förekomst-icke förekomst för varje
art. På detta sätt bibehålls möjlighet till jämförelse bakåt i tiden
och förutsättningar för att skapa relativt långa mätserier, något
som är mycket viktigt inom all uppföljningsverksamhet. Inom
det nationella uppföljningssystem som är under framtagande
är tillvägagångssättet för uppföljning av gräsmarker något
annorlunda. Kan en övergång till detta system göras utan att
man förlorar möjlighet till jämförelser bakåt i tiden är en sådan
övergång lämplig men annars bör möjlighet att skapa en lång och
över tiden obruten mätserie prioriteras.
• Inom basinventeringen av Natura 2000 habitat och det
uppföljningssystem för skyddade områden som är under
framtagande använder man sig av en uppsättning så kallade
typiska arter för att ge en indikation på habitatkvalitet. Som ett
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instrument för att lokalisera områden med höga naturvärden
fungerar en sådan uppsättning arter bra men vid uppföljning är
detta ett sämre verktyg. I denna undersökning visar en av de arter
som brukar förknippas med högkvalitativa slåtterängar –svinrot
– en vikande trend medan andra arter som på samma sätt använts
som indikatorer – slåttergubbe, darrgräs, ängsvädd – inte visar
några trender. Någon djuplodande analys av hur de så kallade
typiska arterna för slåtterängar förekommer eller har förändrats
över tiden har inte gjorts inom ramen för detta projekt men
skulle vara möjligt utifrån insamlade data. Om endast ett urval av
typiska arter hade använts hade inte särskilt mycket information
om vegetationssamhällenas utveckling kunnat erhållas och
möjligheterna till mer djuplodande ekologiska analyser hade inte
funnits. Vid framtida uppföljning är det därför lämpligt att även
fortsättningsvis titta på alla arter i respektive provruta.
• Det är lämpligt att även vid framtida uppföljningstillfällen behålla
en uppsättning fasta objekt tillsammans med en uppsättning som
slumpas ut vid varje uppföljningstillfälle. Detta ger en extra styrka
vid utvärdering och förståelse av uppföljningsresultatet, inte minst
vad gäller att avgöra skillnader mellan olika inventerare.
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