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1   SAMMANFATTNING

De hävdade strandängarna utmed Helgeå i Kristianstads Vattenrike är helt och hållet en
kulturskapelse, och det krävs kontinuerlig skötsel i form av slåtter eller bete för att upprätthålla
de biologiska värdena som är resultatet av en lång, traditionsenlig hävd.

Naturvård-Kristianstad Vattenrike har det övergripande ansvaret för skötsel och uppföljning.
Tillsammans med traktens lantbrukare arbetar man för att förbättra hävdstatusen, samt att utöka
den sammanlagda arealen hävdad strandäng.

Som ett kombinerat examens- och projektarbete utfördes under hösten 2002 den tredje
uppföljande inventeringen av hävdtillståndet på slåtter- och betesmarkerna längs Helgeåns nedre
vattensystem. Metodiken bygger på en visuell skattning av den kvarstående vegetationen i slutet
av vegetationsperioden. Resultatet visar på en ökning av den sammanlagda arealen hävdad
strandäng. Andelen välhävdad mark har däremot stagnerat och ligger arealmässigt strax under
resultatet från 1996.
Tänkbara orsaker kan t.ex. vara skillnader i årsmån vid de olika inventeringstillfällena, skillnader
i bedömning mellan inventerare samt tillgång till bättre underlagskartor.

I syfte att pröva en mer objektiv inventeringsmetodik för bedömning av vegetationsförändringar
kopplat till skötselregim, lades sju fasta rutor ut i naturreservatet Hercules. Växtsamhällena
inventerades med art/area- kombinerat med täckningsgradsanalys. Resultatet presenteras i form
av artareakurvor, kumulativt antal arter, samt fullständiga artlistor och bör ses som en
grunddokumentation av området.

I diskussionen förs även ett resonemang beträffande metodernas för- och nackdelar.
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2      INLEDNING MED BAKGRUND, SYFTE OCH BEGRÄNSNINGAR

Hävdade betesmarker och slåtterängar längs åar och sjöar är idag ett sällsynt inslag i
landskapsbilden. Kristianstads Vattenrike är, med sina 1620 hektar hävdade strandängar längs
Helgeåns nedre vattensystem, i det här fallet ett unikt område i Sverige. Under århundraden har
människan skapat ett kulturlandskap, där artrikedomen är direkt kopplad till den historiska
störningsregimen. Genom slåtter och bete har man påverkat konkurrensförhållandena mellan
växtarterna. De konkurrenssvaga gynnas, medan de konkurrensstarka arterna som lägger beslag
på en stor del av växtplatsens resurser missgynnas. Resultatet har blivit att arter med olika krav
på livsmiljö, långsiktigt kan samexistera.

Inom Kristianstads Vattenrike strävar man dels mot att bevara och traditionsenligt sköta områden
med lång hävdkontinuitet, dels efter att restaurera igenväxande områden och på så vis utöka den
sammanlagda arealen hävdade strandängar. Ett sätt att följa upp det här arbetet har varit att med
jämna mellanrum utföra markhävdkarteringar. Den första genomfördes 1989 och utgjorde en
grunddokumentation av hävdstatusen på strandängarna längs Helgeåns nedre vattensystem
(Magnusson et al. 1989). Den andra karteringen utfördes 1996 och fokuserade på uppföljning av
de åtgärder som skett sedan 1989 (Wendt-Rasch & Cronert  1996).

Under hösten 2002 har den tredje markhävdkarteringen genomförts. Själva inventeringen, samt
det efterföljande arbetet med att analysera förändringar i areal och hävdstatus, utgör huvuddelen i
examensarbetet. Som en del ingår också att bearbeta det insamlade materialet med hjälp av GIS.
Projektet utförs som ett samarbete mellan Naturvård - Kristianstad Vattenrike, Länsstyrelsen i
Skåne/ Kristianstad kommun och Högskolan i Kristianstad.

I den här typen av inventeringar bedöms hävdtillståndet som ett resultat av den skötsel som
utförts under vegetationsperioden. Via detta kan man sedan dra slutsatser om de ekologiska
förutsättningarna är sådana, att flora och fauna kan utvecklas i den önskvärda riktningen.
Markhävdkarteringen 2002 kommer även att fungera som underlag för den inventering av
häckande hävdgynnade och hävdberoende strandängsfåglar, vadare och änder som är planerad att
genomföras under 2003.

I vissa fall behöver man dock konkreta data i form av siffror, för att visa att skötseln påverkar
djur- och växtliv enligt de kvalitetsmål som är uppsatta. Att finna en lämplig inventeringsmetod
för detta och att praktiskt pröva den valda metodiken i fält, samt att utvärdera dess för- och
nackdelar är ytterligare en målsättning med examensarbetet. Den här delen utfördes på Rinkaby
holme inom det relativt nybildade Herculesreservatet i Kristianstads Vattenrike.

Målsättning:

ü Utföra en kvantitativ och kvalitativ bedömning av hävden på slåtterängar och betesmarker längs
        nedre Helgeån i Kristianstads Vattenrike.
ü Bearbeta det insamlade med hjälp av GIS.
ü Jämföra resultatet från markhävdkarteringen 2002 med de tidigare inventeringarna, 1989 och 1996, för att analysera

förändringar i areal och hävdintensitet.
ü Diskutera resultatet från hävdkarteringen utifrån växtekologiska och geologiska förutsättningar, samt eventuellt  andra

faktorer som skulle kunna inverka.
ü Prova en metod för uppföljning av vegetationen inom Herculesreservatet. Metoden skall resultera i  säkra och objektiva

uppgifter som är relevanta med hänsyn till de  mål som är fastslagna i skötselplanen.
ü Upptäcka svagheter med metoderna, samt definiera eventuella felkällor.
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3      OMRÅDESBESKRIVNING

3.1    ALLMÄNT

Kristianstads Vattenrike omfattar Helgeåns avrinningsområde i
Kristianstads kommun och de kustnära delarna av Hanöbukten
(figur 1 och 2). Våtmarkerna i Kristianstads Vattenrike är
klassade som Ramsarområde, vilket innebär området är av
internationell betydelse som fågelbiotop och som rastplats för
flyttande fåglar. Området är dessutom botaniskt värdefullt samt
hyser en i övrigt rik fauna. På de flacka lågt liggande markerna
utmed ån varvas kulturlandskapets äldre fodermarker, med
områden där fri utveckling råder. Resultatet har blivit, att
vassbälten och videbuskage kombineras med hävdade
slåtterängar, betesmarker och sumpskogar. En naturlig
vattenståndsvariation med årliga översvämningar ökar antalet
naturtyper, vilket lägger grunden för ett rikt växt- och djurliv. I
området återfinns mer än 110 nationellt rödlistade arter
(http://www.naturvardsverket.se/dokument/natur/ramsar/omraden/helgea.htm).

Figur 1. Kartan visar nedre
Helgeåns placering i nordöstra
Skåne.

Figur 2. Översiktsbild över nedre Helgeån. De svarta områdena markerar utbredningen av
hävdade strandängar 2002.
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3.2    HELGE Å – HJÄRTAT I KRISTIANSTADS VATTENRIKE

Helgeå är Skånes största å beträffande vattenföring. Ån har sitt ursprung i Smålands
urbergsområde och flyter sedan 20 mil i sydostlig riktning innan den når Gropahålet och havet.
Området ovanför Torsebro utgör ¾ av det 4749 m2 stora avrinningsområdet och består i stor
utsträckning av skogsmark. De sista 3,5 milen nedströms Torsebro flyter ån långsamt fram på den
flacka Kristianstadsslätten, som präglas av ett intensivt jordbrukslandskap. Under den sista
sträckan rinner Helgeån genom Araslövssjön och Hammarsjön
(http://www.kristianstad.se/kommunen/mhk/rapporter/vattendragen/helgea.htm).

3.2.1  Naturliga vattenståndsvariationer

Vattenstånd definieras som förhållandet mellan en vattenyta och ett befintligt horisontellt
jämförelseplan (http://www.naturvardsverket.se/dokument/mo/hbmo/del3/jordbruk/vattenf.pdf). I
det här fallet speglar det Helgeåns vattenyta i förhållande till den normala havsnivån och anges i
termen meter över havet.
De huvudsakliga faktorer som påverkar vattenståndet är dels nederbörden i avrinningsområdet,
som inverkar på vattenmängden i tillflödena till Helgeå, dels havsytans nivå som avgör med
vilken hastighet åvattnet kan tränga ut i Hanöbukten.
Helgeån har naturliga vattenståndsvariationer (figur 3). På senhösten och vårvintern stiger ofta
vattnet och skillnaden mellan min. och max. ligger i genomsnitt på 1,4 meter. Det flacka
landskapet bidrar till att mer eller mindre stora arealer runt Araslövssjön, Hammarsjön och
Helgeå, årligen hamnar under vatten
(http://www.kristianstad.se/kommunen/vattenoversikt/vattennivaer.asp).

Den 6 februari 2002 uppmättes det högsta vattenståndet i Helgeån, sedan den nya mätserien
inleddes på 1940-talet. Den nya rekordnivån ligger på 2,15 meter över havet
(http://www.weather.vattenriket.kristianstad.se/cgi-win/vader.exe). Linjen för 2002 saknar
däremot den topp, som generellt brukar förekomma under hösten.
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Figur 3. Max. vattenstånd i Helgeån 1998 - 2002 (http://www.weather.vattenriket.kristianstad.se/cgi-win/vader.exe ).
Linjen för 1998 kan utseendemässigt fungera som en normalkurva, med två tydliga toppar, vår respektive höst.
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3.3    VÄDER OCH KLIMAT

En faktor som man inte kan styra över, men som är speciellt viktig att beakta då man tolkar data
från uppföljande inventeringar, är årsmånen. Med årsmån avses inverkan på vegetationen av
olika väderleksbetingelser. Skillnader i bl.a. nederbördsmängd och temperatur mellan olika år
avspeglar sig ofta i naturliga förändringar hos växtpopulationer vad gäller tillväxt och
spridningsförmåga (Ekstam & Forshed 1996). 2002 var på flera sätt något av ett extremår (figur 4
& 5).
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Figur 4. Medeltemperaturen månadsvis i Kristianstad 1998 - 2002 (http://www.weather.vattenriket.kristianstad.se/cgi-
win/vader.exe ).
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Figur 5. Nederbörden månadsvis i Kristianstad 1998 – 2002 (http://www.weather.vattenriket.kristianstad.se/cgi-
win/vader.exe ).

3.3.1  Temperatur och nederbörd

2002 fick en kall inledning, men redan någon vecka in på det nya året skedde ett omslag till
mildare väder med betydande nederbördsmängder. I februari var medeltemperaturen
4 - 4,5 C° över det normala. Det var framförallt de två första veckorna som var mycket varmare
än normalt. Även nederbördsmässigt var månaden extrem, vilket i siffror innebar att
Kristianstadområdet fick 350 - 400 % av den normala nederbördsmängden. Mars månad innebar
vårvärme, men både mars och april var dock nederbördsfattiga.
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Det varma vädret fortsatte och sommaren gjorde sitt intåg en till två veckor tidigare än vanligt.
Under maj månad fick större delen av Sverige mycket torrt väder. Undantaget var just södra
delen som fick 150 - 200 % av normal nederbördsmängd. Under juli månad kom
högsommarvärmen och varm, fuktig luft svepte in över landet. Tillsammans med februari är
augusti den månad som avviker mest. Augusti var rekordvarm, rekordtorr och med inslag av
tropiska nätter då temperaturen nattetid inte föll under 20 C°. Värmen och den extrema torkan
fortsatte in i september. Den trettonde september tog dock sommaren ett abrupt slut och hösten
infann sig över en natt. I och med denna månads slut bröts det temperaturöverskott, som årets
första nio månader präglats av.
Oktober, november och december blev kallare än normalt. Oktober utmärktes av torr, kall luft
med inslag av nederbördsrika perioder medan november månad var grå, mulen och disig. Året
avslutades precis som det började med en mycket kall nyårshelg. Data för sammanställningen av
2002: års vädersituation är hämtade från SMHI
(http://www.smhi.se/sgn0102/n0203/manvaed.htm).

Trots den torra sommaren föll det 796 mm regn över Kristianstadsområdet under 2002.
(http://www.weather.vattenriket.kristianstad.se/cgi-win/vader.exe). Detta kan jämföras med
normalvärdet mellan 1961 - 1990 som ligger på 562 mm (http://www-
umeå.slu.se/miljödata/jrk/utv/typ_apx.htm).

Vegetationsperioden, d.v.s. den del av året då dygnsmedeltemperaturen överstiger + 5 C°, är i
Kristianstadsområdet 210 dagar och brukar anges som perioden mellan den 11 april och den 9
november (Blennow et al. 1999).

3.4    GEOLOGI

Den sedimentära bergrunden som underlagrar Kristianstadsslätten har maritimt ursprung och
består av kritkalksten med inslag av kvarts.
Jordarterna som överlagrar kalkstenen är i huvudsak kvartära bildningar. Dessa avsattes i
samband med att den senaste inlandsisen drog sig bort från Skåne för ca 15000 år sedan.
Isen bröt loss och förde med sig bergartsmaterial. Under deglaciationen deponerades materialet,
antingen som osorterad morän eller i form av sorterade isälvs- och issjöavlagringar. Moränen
inom området är i huvudsak av typen sandig-moig morän med ett högt innehåll av kritbergarter.
De minsta partiklarna som fördes med isälvarna sedimenterade inte förrän strömhastigheten hade
avtagit, ofta på långt avstånd från iskanten. I det här skedet låg Kristianstadsslätten under vatten
och utgjorde som sådan en havsvik i Baltiska issjön. Silt och lera sjönk till botten i det lugna
vattnet och kom att bilda årsvarvig glacial lera (Ringberg 1991a; Ringberg 1991b; Malmberg
Persson 2000).

Efter hand som isen smälte bildades högsta kustlinjen (HK) i Baltiska issjön, i Kristianstadtrakten
på 50-55 m.ö.h. Den snabba landhöjningen som följde deglaciationen medförde att strandlinjens
läge varierade. De tidigare avsatta jordarterna utsattes för vågornas påverkan med en omfattande
omlagring som följd. Under postglacial tid har havsytan i olika omgångar stigit och sjunkit. I
samband med Littorinatransgressionen nådde det nuvarande Östersjön sin högsta nivå under
postglacial tid. Det här innebär att materialet har svallats vid ett flertal tillfällen. De svallsediment
som överlagrar moränen och den glaciala leran i Kristianstadsområdet består i huvudsak av grus,
sand och grovmo. Svallsedimentens mäktighet på glacial lera varierar från 1-7 m (Ringberg
1991a; Ringberg 1991b; Malmberg Persson 2000).
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Jordarterna i den dominerande lagerserien, dvs. morän, glacial lera och svämsediment är generellt
sett kalkrika, vilket är en egenskap som de ”ärvt” från den sedimentära berggrunden.

3.4.1  Ytjordarterna i de olika delområdena

Den allmänna bilden stämmer relativt väl med situationen kring Hammarsjön. I den norra och
södra delen av våtmarksområdet (figur 2) finns det däremot ett större inslag av organogena
jordarter. För att få en mer realistisk bild av området kommer en översiktlig redogörelse av
ytjordarterna att ges.

Norra delen av våtmarksområdet - utmed Helgeån, norr och söder om Araslövssjön, finner man
svämsediment, dvs. finmo och lera med en varierande halt organiskt material. På Isternäset
övergår dock ytjordarten i gyttja med inslag av torvmark. Strandängarna på den västra sidan av
Araslövssjön består uteslutande av gyttjelera, medan ytjordarterna på den östra sidan domineras
av glacial lera med inslag av sandig-moig morän i de centrala delarna (Ringberg 1991a).

Västra Hammarsjön - ytjordarterna i den här delen domineras av sand, men det finns också
mindre partier med sandig-moig morän och glacial lera. I de mer låglänta delarna vid
Hammarsjöns utlopp i söder samt mellan Norra Åsum och Kristianstad i norr finner man istället
gyttja (Ringberg 1991a; Ringberg 1991b).

Östra Hammarsjön - på den östra sidan av Hammarsjön överlagras i allmänhet den glaciala leran
av grovmo och sand. Inom de nordligare delarna med bl. Herculesreservatet, Håslövs ängar samt
området mellan Kvarnäs och Ekenabben saknar stora ytor svallsediment. Ytjordarten utgörs
istället av glacial lera (Ringberg 1991a; Ringberg 1991b).

Södra delen av våtmarksområdet – Detta område är mer komplext. Ytjordarterna består till stora
delar av gyttja med övergång mot torvmark. Längs med ån, ned till Yngsjö, sträcker sig ett band
med yngre svämsediment. Betesmarkerna på den södra delen av Köpinge ängar avviker från
mönstret genom att bestå av gyttjelera med enstaka ryggar av sandig morän. Ett fåtal områden,
däribland större delen av Pulken, utgörs av svallsand (Ringberg 1991b; Malmberg Persson 2000).

3.5    KULTUR- OCH HÄVDHISTORIA LÄNGS NEDRE HELGEÅN

Hävdade strandängar längs sjöar eller vattendrag var en värdefull resurs i det gamla
agrarsamhället. Ängens huvudsakliga uppgift var att producera vinterfoder åt de djur, vars gödsel
var en nödvändighet för att kunna bibehålla produktionsförmågan på åkern. Till skillnad från
fastmarksängarna hade våtmarksängarna generellt sett en hög och uthållig produktion. Genom
den årliga översvämningen tillfördes näringsämnen och sediment, vilket medförde att
avkastningsförmågan upprätthölls (Gadd 2000; Morell 2000).
Eftersom ängen spelade en så pass central roll i livsmedelsförsörjningen lade man stor vikt vid
skötseln. Årlig slåtter höll effektivt tillbaka högre vegetation och konkurrensstarka växter samt
motverkade tuvbildning. Till skillnad från den moderna vallodlingen, vars syfte är att producera
ett foder med högt näringsinnehåll, var man förr istället inriktad på att få en volymmässigt stor
skörd. Slåttern påbörjades generellt i mitten eller slutet av juli, och beroende av väderlek och
årsmån kunde det förflyta lång tid mellan slåtterns första och sista dag (Ekstam et al. 1988).
Då våtmarksängen användes till bete fanns dock en ökad risk för tuvbildning, eftersom
betesdjurens tramp bidrog till uppkomsten av tuvor. En allför tuvad mark kunde inte längre



Tsunami 1-2004 Pyret Oveson
Hävdtillståndet på betesmarker..

8

användas för slåtter, utan överfördes till betesmark (Larsson 1976). Tuvbekämpning var därför ett
återkommande inslag i den traditionella skötseln.

Befolkningsökningen under 1800-talet innebar en kraftig nyodling, vilket innebar att åkerarealen
ökade explosionsartat. På strandängarna var det framförallt de högre liggande partierna som
överfördes till åkermark.
De strandnära markerna längs nedre Helgeån har dock den egenskapen att de torkar upp (reder
sig) sent på våren, vilket till viss del kan ha motverkat den här trenden.

Utdikning av våtmarker, sjösänkningar och invallningar var andra sätt att öka andelen odlad mark
(Gadd 2000; Morell 2000). Nedan följer några av de händelser, som har påverkat den
sammanlagda arealen strandängar i Kristianstads Vattenrike.

• 1775 bröt sig Helge å en ny väg ut i havet vid Yngsjö. Orsaken var att bönderna i trakten,
via ett grävt dike, ville torrlägga våtmarkerna längs ån. Resultatet blev dock att hela nedre
Helgeåns vattensystem sänktes med 0,6 –0,7 m. Den flacka landskapsbilden i området
medförde att strandlinjen sänktes påtagligt och stora arealer, däribland Håslövs ängar,
blev torrlagda (Magnusson 1981)

• 1859 startade ett stort invallningsföretag, vars mål var att torrlägga den vik av
Hammarsjön, som benämndes Nosabysjön. Projektet visade sig dock vara svårare än man
tänkt sig. 1870 var sjön tömd, vilket medförde att spannmålsodlingen i Nosaby socken
kunde öka (Magnusson1981; Helgesson et al. 1995)

• Under 1950- och 1970-talet genomfördes ytterligare stora invallningsprojekt i syfte att
utöka åkerarealen. Bl.a. kan nämnas Fredriksdal - Torseke invallningsföretag där ca 100
ha våtmark utvanns till åker (Magnusson 1981; Adolfsson et al. 1985)

Införandet av bättre redskap, växelbruk och handelsgödsel innebar att åkrarnas avkastning ökade.
Odlingen av gräs- och klöverväxter på åkermark övertog i många fall den roll, som ängsbruket
spelat under lång tid. Det var framförallt de svårbrukade, ofta blöta, ängsmarkerna som övergavs
först (Gadd 2000; Morell 2000). Jordbrukets allt tyngre maskiner med ett högre krav på bärighet
förstärkte den här tendensen. I bästa fall övergick ängen i betesmark, men en hel del lämnades att
växa igen.

3.5.1  Rinkaby holme

Rinkaby holme är med stor sannolikhet upplandningsäng, dvs. området började hävdas först
sedan strandlinjen sänkts i samband med att Helgeån bröt ett nytt utlopp 1775. Eftersom
Herculesreservatet som helhet är ett låglänt område, vars marknivå till stora delar ligger under en
meter över havet, påverkas området av årliga översvämningar. Detta var även orsaken till att
området genomgick laga skifte så sent som 1953 - 61 (Wallsten 1998). Markhistoriskt sett har
större delen av slåtterängen en lång hävdkontinuitet. Sven Jonsson, som trots att han numera är
pensionär fortfarande deltar i skötseln av Rinkaby holme, berättar att årlig slåtter förekommit på
området åtminstone sedan han var barn. Enligt samma utsago har efterbete aldrig ägt rum. Ett
mindre parti i den nordvästra delen har varit ohävdad under ett antal år. Först 1997 återupptogs
slåttern (Wallsten 1998).
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3.6    STÖRNINGSPROCESSER

3.6.1  Vatten

Ett skiftande vattenstånd innebär att strandnivån varierar, samtidigt som vegetationen mer eller
mindre dränks. Översvämningsperiodens längd brukar vara direkt avgörande för
vegetationssammansättningen. Översvämningen leder bl.a. till förändringar i markförhållandena
som innebär stora förändringar för växternas livsbetingelser. Ett försämrat gasutbyte leder till
brist på syre i marken. Syrebristen resulterar i att de markkemiska reaktionerna förändras, vilket
innebär en ackumulering av koldioxid, vätgas och metan. Det här i sin tur medför denitrifikation,
reduktion av järn, magnesium och sulfat, samt ett förändrat pH (Pezeshki 2001). För växten är
den primära effekten av översvämning en reducerad fotosynteskapacitet. Många växter som är
anpassade till den här typen av störning har utvecklat en speciell vävnad innehållande stora,
intercellulära luftutrymmen, s.k. aerenkymatisk vävnad. Denna ombesörjer transporten av syre
från de ovanjordiska delarna till rotsystemet. Andra arter undviker problemet, eftersom tiden för
störningen sammanfaller med perioder då växten är i vila eller har en låg metabolisk aktivitet
(Ernst 1990).
Ytterligare en faktor som växterna måste hantera är ackumulation av de mer eller mindre toxiska
produkter som bildas vid de förändrade markreaktionerna.
Skillnader i arters förmåga att härda ut skapar tydliga vegetationszoner längs strandkanten (figur
6). Zonen mellan strandlinjen och högsta högvattennivån brukar benämnas mad, och
kännetecknas av torvbildning med framförallt Carex. De högre liggande partierna i den här zonen
brukar generellt bestå av ett smalt bälte med lågstarrvegetation, som avlöses nedåt av en mer
utbredd högstarrvegetation. Ovanför maden finner man fuktängen. Normalt ligger det här
området ovanför den normala högvattenlinjen, men översvämningsperioder kan förekomma. Till
skillnad från maden torkar fuktängen upp betydligt tidigare under vegetationsperioden
(Alexandersson et al. 1986).

Vid översvämning ackumuleras oorganiskt och organiskt finsediment bland stråbaserna (Elveland
& Sjöberg1982). Det här fungerar som ett näringstillskott och arter som har konkurrensmässiga
fördelar av detta gynnas (se kapitel 3.7).

Sommarlågvatten
Vårhögvatten

Fuktäng Lågstarrzon Högstarrzon

Figur 6. Generaliserad vegetationszonering på en hävdad strandäng
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3.6.2  Hävdregim

Slåtter, bete samt en kombination av dessa är de huvudsakliga hävdformerna på strandängarna
längs nedre Helgeån i Kristianstads Vattenrike. De ekologiska effekter som uppkommer vid
slåtter skiljer sig på flera sätt från de som uppkommer vid bete.

ü Slåtter är till skillnad från bete inte selektivt. Alla växter slås av vid samma höjd, vilket
innebär att man får ett enskiktat växttäcke. Betesdjur väljer däremot de smakligaste
växterna först, medan växter med fysiska eller kemiska försvarsmekanismer ratas. Ofta
består en betesmark av en mosaik av kortbetade ytor med hög utnyttjandegrad och ratade
områden.

ü Upp till 95 % av den fosfor och kalium som betesväxterna innehåller återförs till marken
med betesdjurens gödsel och urin (Pehrson 2001). Vid slåtter tas däremot en större mängd
näring bort från gräsmarken, vilket med tiden innebär att slåttrad mark normalt blir
näringsfattigare än en betad.

ü Betesdjurens klövar ger ett punktvis kraftigt tryck på marken, vilket vissa växter inte tål. I
slåttermarken återfinns därför ett större antal trampkänsliga arter. Trampet skapar dock
bara fläckar som förbättrar möjligheterna till invandring, etablering och föryngring av
växter.

3.7    VÄXTEKOLOGI, EVOLUTIONÄR STRATEGI OCH SAMEXISTENS

De hävdade strandängarna längs nedre Helgeån uppvisar ingen enhetlig artstock, utan består av
en mosaik av olika vegetationstyper, där arter med vitt skilda morfologier, livshistorier och
evolutionära strategier samexisterar.

Vid alla former av bevarandearbeten är det viktigt att ha kunskap och förståelse varför ett
etablerat växtsamhälle ser ut som det gör och vilka faktorer som påverkar detta. När det gäller att
förklara arters närvaro och samexistens i det här arbetet, kommer i huvudsak Philip Grime´s
teorier att användas (Grime1979).

Grime har byggt upp sin teori utifrån externa faktorerna, som begränsar mängden levande och
dött växtmaterial, dvs. tillväxten, i ett växtsamhälle. Han delar upp dessa faktorer i två kategorier
med benämningen stress respektive störning.
Stress uppstår om växten utsätts för suboptimala temperaturer eller brist på vatten, ljus eller
näring. De begränsade resurserna medför, att växtens fotosyntesförmåga minskar vilket i sin tur
begränsar tillväxten.
Störning orsakas av abiotiska och biotiska faktorer. Abiotiska faktorer är klimat- och
väderbetingade, medan de biotiska faktorerna främst åstadkoms genom växtätarnas födosök och
mänsklig aktivitet. Slutresultatet blir dock detsamma. Växten förlorar en större eller mindre del
av sin biomassa och möjligheten att inta en dominerande ställning minskar.

Under evolutionens lopp har växterna, som svar på graden av störning och stress, utvecklat tre
olika strategier. En arts strategi brukar förklaras som det mönster av anpassningar, som är
bestämmande för organismens existens.

• C (competition) – ”konkurrerare”. Konkurrensstarka arter som snabbt skjuter i höjden med en
stor, tät bladmassa. Två viktiga egenskaper, ur konkurrenssynpunkt, är en generellt hög
fotosyntesförmåga samt förmågan att lagra näring i underjordiska organ. Blomning och
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frösättning är förlagd till senare delen av vegetationsperioden. Många arter har förmågan att
genom vegetativ förökning snabbt expandera i sidled. En hög störningsintensitet och frekvens
innebär, att växterna förlorar en stor del av sin biomassa (Grime 1979). På sikt minskar
mängden upplagrad näring vilket hämmar den kraftiga skottskjutningen. Arter med den här
typen av strategi t.ex. rörflen (Phalaris arundinacea), jättegröe (Glyceria maxima), bladvass
(Phragmites australis) och videväxter (Salix sp) dominerar vegetationen på relativt stora
arealer kring Helgeå. Många av de här områdena har varit svagt hävdade eller ohävdade
under en längre tid. Man kan även hitta den här typen av arter på fuktiga delar av betesmarker
och längs å- och sjökanter.

• S (stress) – stresstoleranter. Arter som har förmåga att härda ut på torra och/eller
näringsfattiga platser med en låg störningsintensitet. Dessa kännetecknas av en lång livslängd,
låg tillväxthastighet och smala, läderartade samt långlivade blad (Grime 1979).
Storleksmässigt är det här små växter, som utvecklat taktiska lösningar, bl.a. basal bladrosett,
krypande växtsätt och ett kemiskt eller fysiskt försvar, i syfte att minimera förlusten biomassa
vid en störning. Renodlade stresstoleranter tillhör inte den dominerande gruppen i
inventeringsområdet. Det är i huvudsak på de torrare, ofta högre liggande partier i
betesmarker, som växter med den här strategin återfinns. Exempel på växter med denna
strategi är hirsstarr (Carex panicea), ängsvädd (Succisa pratensis) och jungfulin (Polygala
vulgaris).

• R (ruderal) – störningstoleranter.  Arter som klarar, eller i vissa fall till och med gynnas, av en
hög störningsintensitet. En snabb tillväxt, samt en tidig reproduktion med en stor
fröproduktion innebär att populationens chans till överlevnad ökar. Växter med den här
strategin svarar på en ökad stressnivå, genom att hämma den vegetativa utvecklingen. All
energi går istället till fröproduktion (Grime 1979). Den här typen av arter är inte speciellt
allmänt förekommande på strandängarna som omger Helgeån. Potentiella platser är
upptrampade ytor och stigar på betesmarker, samt partier som står under vatten extremt länge.
Vitgröe (Poa annua), lomme (Capsella bursa-pastoris) och trampört (Polygonum aviculare)
är exempel på typiska störningstoleranter.

Många av de arter som dominerar vegetationen på strandängarna i området kring Helgeå har inte
specialiserat sig fullt ut, utan är istället kompromisser mellan de tre strategierna t.ex. CR, CS eller
CSR.

3.7.1  Dominanta arter eller ”problemarter”

Slåtter och bete innebär att de naturliga konkurrensförhållandena mellan växter till viss del sätts
ur spel. En svag, otillräcklig hävd innebär att vissa arter intar en dominerande ställning. I de här
växtsamhällena bestämmer de dominanta arterna i stor utsträckning villkoren för de mindre
konkurrenskraftiga växterna.
Vasstarr (Carex acuta), tuvtåtel (Deschampsia cespitosa) och veketåg (Juncus effusus) är arter
som, var och en, intar dominerande ställningar inom delar av strandängsarealen. De tre arterna
utgör exempel på stresstoleranta ”konkurrerare” (CS). Den här strategin är tillsammans med
störningstoleranta ”konkurrerare” (CR) de mest dominerande och framgångsrika strategierna på
hävdade strandängar (Larsson1976; Grime et al. 1988). Liksom de renodlade konkurrerarna har
CS strategerna förmågan att snabbt sprida sig horisontellt genom rhizom eller tuvor. En lägre
tillväxt samt en längre livstid på bladen har dock inneburit, att deras näringsbehov inte är lika
stort (Grime 1979; Grime et al. 1988).
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Deras framgång pekar dock på att de har vissa egenskaper som gör dem mer konkurrenskraftiga
än andra växter med samma strategi.

Habitat- Alla tre arterna har sin huvudutbredning på fuktiga marker med högt grundvatten. De tål
översvämning under en begränsad tid, men förekommer aldrig i öppet vatten. Som anpassning till
den temporära syrebristen har de utvecklat aerenkymatisk vävnad samt en god tolerans mot höga
koncentrationer av tvåvärt järn.
De återfinns i relativt slutna områden med en låg andel bar mark, dvs. potentiella etableringsytor,
vilket effektivt begränsar invandring av andra arter i samhället.
Den stora skillnaden mellan arterna är, att de har olika preferenser beträffande pH i marken.
Veketåg har ett relativt brett spektrum. Arten är dock mindre vanlig på basiska jordar, där pH
överstiger 7,0. Tuvtåtel är vanligast i skalan 4,5 – 6,5, medan vasstarr överhuvudtaget inte
förekommer där pH understiger 7,0 (Grime et al. 1988; Davy 1980; Brink et al. 1995; Richards &
Clapham 1941b).

Växtsätt- Spridning och föryngring i närområdet sker i huvudsak genom vegetativ förökning.
Veketåg och tuvtåtel producerar dessutom enorma frömängder som bildar en beständig fröbank i
marken. Regeneration med hjälp av frön är endast viktig då växten koloniserar öppen mark. Den
långväga spridningen hos vasstarr sker istället med rhizomfragment.
Vasstarr har en snabb lateral spridning, vilket resulterar i täta mattor med i princip monokultur.
Veketåg och tuvtåtel bildar istället täta, kompakta tuvor. Eftersom bladen är långlivade sker en
ansamling av gamla blad, samtidigt som nya produceras. Den här egenskapen medför att området
kring tuvan beskuggas, vilket effektivt förhindrar etablering av nya arter.
Dominansen i vissa betesmarker kan till viss del förklaras med ett kemiskt eller fysiskt försvar
som gör dem osmakliga för betesdjuren. Tuvtåtelbladen innehåller kiselsyra, vilket gör dem
sträva och vassa, medan vasstarr bildar cyanogena glykosider (Grime et al. 1988; Davy 1980;
Brink et al. 1995; Richards & Clapham 1941b). Exakt vad det är som gör att veketåg ratas, har
inte gått att få fram via litteraturen.
Generellt kan man kan man säga att det är svårt att hitta litteratur om de här arterna. Problemet är
störst när det gäller vasstarr och dess ekologi.
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4      METODER

4.1    MARKHÄVDKARTERING

Vid uppföljande inventeringar bör man generellt sett använda sig av den metodik som valdes vid
den första undersökningen. För att få fram ett bra och jämförbart material, är det viktigt att själva
genomförandet utförs på ett sätt som i möjligaste mån efterliknar de tidigare inventeringarna.
Inventeringsmetoden bygger på en visuell skattning av den kvarstående vegetationen i slutet av
vegetationsperioden. Alla områden som var upptagna i 1996 års inventering, besöktes i fält under
tiden 9 september till den 16 oktober. Dessutom tillkom ett antal områden, som restaurerats under
senare år eller av annat skäl borde vara med i undersökningen.
I ett försök att förstå hur de föregående inventerarna arbetat, och på så sätt kalibrera sitt eget
tankesätt enligt de bedömningsgrunder som använts, inleddes fältarbetet med att under en veckas
tid åka runt och titta på olika områden. I samarbete med Hans Cronert, som är
naturvårdssamordnare i Kristianstad kommun, byggdes en visuell referensmall upp, för hur de
olika hävdklasserna skulle se ut.
Som underlagsmaterial i fält användes ortofoto i skala 1:5000. Genom att röra sig över det
aktuella området, eftersträvar man att hitta partier med likartad hävd, som sedan ritas in på
ortofotona. Tidsåtgången beror uteslutande på hur komplext området är. Enskilda områden
mindre än 0,1 hektar ritas inte in, utan får ingå i en större enhet. Slåtterängar har i möjligaste mån
hanterats i sin helhet.

Förutom nuvarande hävdstatus och markanvändning markeras även områdesgränser,
igenväxningsvegetation, blå bård, samt annan information av vikt. Begreppet blå bård innebär, att
det finns ett öppet stråk av vatten mellan strandlinjen och bladvass- eller vattenvegetationen, och
anses vara en viktig förutsättning för ett rikt fågelliv.

4.1.1  Klassificeringssystemet

Följande klasser har använts för att beskriva den nuvarande situationen:

Restaurerad mark: mark som har restaurerats i avsikt att återfå en önskvärd vegetation och
markanvändning.
I praktiken innebär det här att man röjt buskar och träd eller slagit av vegetationen maskinellt
med en traktordriven slaghack. Det avhuggna materialet samlas inte upp.

Igenväxande mark: mark som varit ohävdad under en längre tid, och/eller där vegetationen
förändrat karaktär, genom t.ex. uppslag av träd och buskar.

Ohävdad mark: mark som var hävdad 1996, men där hävden upphört eller uteblivit och där
vegetationen inte kan anses alltför förändrad (figur 7). I vissa fall kan beteckningen användas om
partier i en övrig hävdad mark, t.ex. kan blöta madpartier vara helt obetade, medan de mindre
fuktiga delarna av skiftet är hävdade.

Slåttermark, väl hävdad: slåttermark där vegetationen vid inventeringstillfället inte översteg 30
cm.
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Slåttermark, svagt hävdad: slåttermark med mycket förna i grässvålen eller där vegetationen vid
inventeringstillfället översteg 30 cm.

Slåttermark med efterbete: slåttermark som först har slagits och därefter har efterbetats.

Hävdformen bete delas in i ett antal klasser beroende på hävdstatus. Dock ska nämnas, att den
ursprungliga klassificeringen från 1989 endast talar om väl hävdad, kontra svagt hävdad mark.
Det var först 1996 som man införde fyra olika klasser, för att ge en mer nyanserad bild av
hävdintensiteten.

Betesmark, svagt hävdad: betesmark där grässvålen är otillräckligt betad, eller som endast
fläckvis är välbetad, och däremellan obetad eller endast svagt betad.

Klass 1 – betesmark som är nästintill opåverkad av betning (figur 8).
Området är främst påverkat av tramp. I den här klassen räcker det alltså att man ser lite ”nafs” här
och var. Dock skall man inte behöva leta efter denna betespåverkan.

Klass 2 – betesmark som är tydligt betespåverkad, men ej så pass hävdad, att en kortsnaggad
grässvål bildats (figur 9).
Ofta är mycket av årsvegetationen nedtrampad och ligger som ett skikt över markytan. En sådan
mark kan alltså på håll ge sken av att vara välbetad, eftersom man inte behöver se någon hög
vegetationen. Helhetsintrycket ger dock oftast en känsla av att det har funnits betande djur på
skiftet under vegetationsperioden, men ej tillräckligt många eller med ett alltför sent betessläpp.
Blötare marker med dominans av vasstarr hamnar ofta i den här klassen. En tydligt betespåverkad
starrtuva kännetecknas ofta av, att tuvan har en plant betad ovansida, vilket ger en något
triangulär form från sidan. Dock finns det en stor spännvidd i hur hög starrvegetationen kan vara
(se gränserna för klass 1 respektive klass 3).
En annan vegetationstyp som ofta hamnar i den här klassen är tuvtåtelängar. Utseendet på dessa
kan dock variera, beroende på hur mycket som har gått i blom. Eftersom huvuddelen av tillväxten
sker som bladmassa skall dock fokus ligga på själva tuvan, för att se huruvida den är tydligt
betespåverkad eller ej.
Komplexa arealer där man inte har tillräckligt stora ytor, som kan ritas in under en separat klass,
bedöms utifrån helhetsintrycket. Områden där det svagt hävdade helhetsintrycket överväger,
utgör ett annat exempel på ytor som placeras i klass 2.
Arealer som har betesputsats, dvs. där vegetationen huggits av mekaniskt, i avsikt att förbättra en
svagt hävdad mark, karakteriseras generellt av ett mer eller mindre tjockt lager avhuggen
vegetation.
Den här klassen är alltså något av en ”slaskklass”, där vegetationen kan se väldigt olika ut, ofta
beroende på markfuktighet och vilka växter som dominerar.

Betesmark, väl hävdad: betesmark med en kortsnaggad grässvål där även flertalet av eventuella
tuvor är ordentligt betade.

Klass 3 – betesmark där vegetationen är välbetad, men ej kortsnaggad.
I den här klassen får det inte förekomma något skikt av nertrampad eller kvarstående vegetation,
utan årsvegetationen skall vara tydligt avbetad. För högstarrvegetation är dock gränsen satt vid en
vegetationshöjd på 10 cm.
När det gäller ratade partier och fröställningar, får dessa förekomma i större utsträckning i klass 3
än i klass 4. Dock får de inte dominera helhetsintrycket. Eventuella tuvor skall i huvudsak vara
tydligt betespåverkade.



Tsunami 1-2004 Pyret Oveson
Hävdtillståndet på betesmarker..

15

Klass 4 – betesmark där vegetationen är kortsnaggad (figur 10).
Både grässvål och eventuella tuvor skall vara ordentligt nedbetade. Fröställningar och ratade
områden får bara förekomma i mindre omfattning.

Figur 7. Ohävdad mark. Vasstarr respektive tuvtåteldominerad vegetation.

A B

Figur 8. Betesmark, klass 1. På bilderna kan man tydligt se att djuren har varit och betat i området. Någon
påtaglig betespåverkan kan man dock inte se.  I B kan man även se, hur ett svagt bete gynnar den osmakliga
vasstarren (Carex acuta) i förhållande till bladvassen (Phragmites australis ).

BA
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Figur 9. Betesmark, klass 2. Bilderna ska visa den spännvidd som finns i klass 2. Gemensamt för dem alla är, att
vegetationen är tydligt betespåverkad, trots skillnader i utseende, vegetationshöjd och mängd kvarvarande
vegetation.

A B

C D

E F
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B

E

C D

F

A

Figur 10. Betesmark, klass 4. Vegetationen är kortsnaggad, och tuvorna är ordentligt nedbetade. Även här
skiftar utseendet beroende på vegetations sammansättning.
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4.1.2  Digitaliseringprocessen

Underlagskartorna har sedan överförts i digital form vid Stadsingenjörskontoret, Kristianstad
kommun. GIS-programmet som används är Geomedia ver. 5. Skärmdigitalisering innebär rent
praktiskt, att man manuellt överför de inritade områdena på fältkartan till ett ortofoto på
dataskärmen. Polygonerna som skapas, förbinds med en bakomliggande databas via ett
identitetsnummer. Databasen innehåller bland annat information om hävdform, hävdintensitet,
areal, vilka områden som tillkom 1989 respektive 1996, inventerare och inventeringsdatum, samt
en kommentarkolumn där övrig information t.ex. djurantal och betesputs noterats. Den här
databasen ligger till grund för de resultat, i form av tabeller och figurer, som presenteras i
resultatdelen. Dessutom presenteras resultatet visuellt i skala 1:10000 i bilaga A, karta 1-24.

4.2    ART/AREA- OCH TÄCKNINGSGRADSANALYS

4.2.1  Val av metod

När det gäller inventeringar där man vill följa utvecklingen inom växtsamhällen kopplat till
skötsel, har Sverige för närvarande ingen standard, vad gäller val av inventeringsmetodik.
Enligt Hans Sandberg på Naturvårdsverket är den mest använda metoden art/areaanalys,
kompletterad med täckningsgradsanalys enligt en 11-gradig skala. Art/areaanalys användes 1998
på 18 av landets 23 länsstyrelser (Larsson 1998).

Genom att välja art/areaanalys i kombination med täckningsgradsanalys, får man resultat i form
av artlistor, inbördes mängdförhållanden mellan arter samt ett mått på arttätheten i växtsamhället
(Ekstam & Forshed 1996).

4.2.2  Art/areaanalys     

Vid inventeringen används en rutram med innermåtten 1∗1m. För att möjliggöra uppföljning,
markeras rutramens södra hörn med en fast markering i form av ett 15 cm långt järnrör med
innerdiametern 25 mm. Röret slås ned, så att överkanten ligger minst 3 cm under markytan. Med
hjälp av en kompass justeras ramen, så att diagonalen är i rakt nord-sydlig riktning.
Elastiska snören spänns över ramen enligt figur 11 och ger delytor med ökande area.
Fältregistreringen startar i ramens södra hörn, och alla arter som påträffas med någon växtdel
inom delytan 1 dm2 antecknas. Dubblera arean till 2 dm2 och notera de tillkommande arterna i
denna ruta. Öka så ytan diagonalt till 4, 9, 16, 25, 49 och 100 dm2, och registrera efterhand nya
arter som påträffas. Därefter flyttas hela rutramen enligt figur 11. Områdena 200, 300 respektive
400 dm2 söks igenom efter nya arter, som registreras tillsammans med de övriga.
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Figur 11. A: rutramens utseende och förflyttning vid art/areaanalys. Siffrorna anger arean i dm2. B: utläggning av
småytor inom en storyta á 100 m2.

Inventeringen genomfördes på Rinkaby holme, beläget inom Herculesreservatet under vecka 29
och 30.
Stolparna som markerar stigen mellan fågeltornet och spängerna, fungerar som
orienteringspunkter. På den södra delen av slåtterängen som har en lång hävdkontinuitet, har fem
ytor placerats ut subjektivt med målsättningen, att de var och en ska representera ett område med
enhetlig vegetation. Ytorna är placerade längs en linje med ökande fuktighet. För att minska den
slumpmässiga effekten vid utläggningen av rutor, placerades ytterliggare en ruta i närheten av
den ursprungliga (även denna rutas sydhörn markeras med ett järnrör). På det här viset får man en
uppfattning om den inventerade ytan är representativ för växtsamhället. För att kontrollrutorna
skall vara lätta att återfinna placeras de enligt ett standardmönster för utläggning av smårutor i en
cirkelyta med radien 5,64 m (figur 11).
I den nordvästra delen av Rinkaby holme där hävden, efter ett okänt antal år av ohävd,
återupptogs 1997 har två ytor lagts ut. Ohävdade marker i ett igenväxningsförlopp får ofta en
fläckig vegetationsstruktur, där arter och individer är ojämnt spridda (Ekstam & Forshed 1996).
För att säkerställa, att de flesta arter som finns i området påträffas, läggs fler kontrollytor ut. De
två ursprungliga ytornas sydhörn utgör cirkelcentrum, enligt tidigare beskrivna standardmönster
för utläggning av smårutor. Kring dessa har en kontrollyta placerats i varje väderstreck.

Utifrån det kumulativa antalet arter, har sedan artareakurvor tagits fram med hjälp av ett
dataprogram. Programmet kan hämtas på Naturvårdsverkets hemsida www.environ.se.

Kartskiss, kompassriktning, samt GPS koordinater för de fasta markeringarna i cirkelcentrum
återfinns i bilaga B.

Som bestämningslitteratur har använts Krok & Almquist; Svensk flora - fanerogamer och
ormbunksväxter samt, Mossberg, Stenberg & Ericsson; Den nordiska floran .
Nomenklatur enligt Den nordiska floran.
Vegetationstyperna följer Nordiska ministerrådet; Vegetationstyper i Norden.
Metoden för bedömning av växtsamhällen följer Ekstam & Forshed 1996.

A

     N

B
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4.2.3  Täckningsgradsanalys

Tabell 1. Indelning i täckningsgrads-
klasser enligt en 11-gradig skala.

Genom att komplettera art/areaanalys med
täckningsgradsanalys, kan man med en relativt liten
arbetsinsats öka informationen om vegetationen i rutan.
Förutom artrikedom och arttäthet får man ett mått på de
mängdmässiga förhållandena mellan arterna. Det här
innebär, att man kan följa förändringar i
dominansförhållanden, samt populationsökning
respektive minskning, hos de arter som är önskvärda
enligt skötselplanen. Täckningsgraden utförs i den första
kvadratmeterytan, innan rutramen flyttas för att undersöka
ytorna 200 - 400 dm2 enligt art/areametoden.
Täckningsgradsanalys innebär, att man uppskattar den
procentuella ytan som en art upptar, om den betraktas ovanifrån (Ekstam & Forshed 1996).
Eftersom analysen sker i syfte att upptäcka små mängdförändringar i växtsamhälle över tiden,
används en 11-gradig skala (tabell 1).

Klass Antal procent som
arten täcker av ytan

Klassmitt
(%)

0,1 < 0,1 0,05

0,5 0,1 - 0,5 0,3

1 0,5 - 1 0,75

2 1 - 2 1,5

4 2 - 4 3,0

9 4 - 9 6,5

16 9 - 16 12,5

25 16 - 25 20,5

49 25 - 49 37

81 49 - 81 65

100 81 - 100 90,5
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5      RESULTAT

5.1    2002: ÅRS MARKHÄVDKARTERING

Total
t Hävdform Hävdintensitet Övrig mark

Bete Slåtte
r

Slåtter
med

efterbet
e

Väl-hävdad
mark

Svagt hävdad
mark

Ohävda
d

mark

Igen-
växande

mark

Restaurerad
mark

Betesmark,
klass 4 276 276 276

Betesmark,
klass 3 168 168 168

Betesmark,
klass 2 496 496 496

Betesmark,
klass 1 160 160 160

Slåttermark,
<30cm 205 205 205

Slåttermark,
>30cm 39 39 39

Slåttermark
med efterbete 276 276 276

Summa hävdad mark 1620 110
0 244 276 925 695

Ohävd 101 101

Igenväxning 5 5

Restaurerad 69 69

Totalt 1795 110
0 244 276 925 695 101 5 69

Tabell 2 . Resultatet i hektar från 2002 års markhävdkartering uppdelad på hävdintensitet och hävdform

Vid markhävdkarteringen 2002 uppgick den totala arealen hävdad strandäng till 1620 hektar
(tabell 2). 1100 hektar utgjordes av betesmark, varav 40 % klassas som välhävdad. I tabell 2
redovisas även den mer nyanserade indelningen av betesmarker, där klass 4 innebär att arealen är
mycket välbetad, medan klass 1 innebär att marken enbart är betespåverkad. Själva
inventeringsområdet har 2002 utökats geografiskt och nya områden, bl.a. strandängarna vid
Vinnö å, har tillkommit.

Arealen slåttermark är indelad i två huvudkategorier, beroende på om efterbete förekommer eller
ej. 244 hektar hävdas enbart med slåtter, medan 276 hektar har en kombinerad hävdform
bestående av slåtter plus bete. Glädjande nog kan man konstatera, att andelen svagt hävdad
slåttermark enbart uppgår till 39 hektar.

Om man tittar på den totala arealen hävdad mark är 925 hektar välhävdade, medan 695 hektar har
en otillräcklig hävd, och därmed klassas som svagt hävdade.
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Två kategorier som inte kan räknas in i den hävdade arealen är igenväxande mark och ohävdad
mark. Dock bör dessa siffror presenteras, eftersom de utgör en negativ utveckling.
Andelen igenväxande mark är försvinnande liten, enbart 5 hektar. Att 101 hektar klassas som
ohävdad mark är dock desto allvarligare, eftersom detta är områden, som var hävdade vid den
föregående inventeringen 1996. Ca 25 % av den ohävdade arealen består av små områden, ofta
inspränga i större skiften. Resterande 75 %, främst belägna i den norra och södra delen, består
däremot av stora eller relativt stora områden, där skötseln helt enkelt har uteblivit.

69 hektar har slaghackats eller buskröjts i restaurerande syfte.

Den totala arealen, inklusive de tre föregående kategorierna, uppgår till 1795 hektar.

5.1.1  Blå bård och sjökontakt

Utsträckningen av blå bård och sjö/å kontakt längs nedre Helgeån presenteras i tabell 3.
Områdena med trampad dy återfinns uteslutande på Isternäset, och syftar på de ytor, där marken
är vattenmättad under en längre tid.

Blå bård (m) Sjö/å kontakt (m) Trampad dy (ha)

Norra delen 600 5513 5,8

V. Hammarsjön 1703 1397

Ö. Hammarsjön 467 3687

Södra delen 357 2040

Totalt 3128 12637 5,8

Tabell 3. Antal meter blå bård, samt hävdad strandäng med en öppen kontaktzon mot sjö eller å. Observera att
klassen trampad dy mäts i hektar.

5.2 UTVECKLING AV HÄVDSTATUSEN INOM DET GEOGRAFISKT
URSPRUNGLIGA OMRÅDET SOM FASTSTÄLLDES 1989

Att jämföra tre inventeringar utförda av olika personer, innebär att man oundvikligen stöter på
skillnader i metodik, tolkning av insamlad data m.m. När man skall bearbeta och sammanställa
materialet, kan man inte tyda en ökning eller minskning av ett fåtal hektar som en trendriktning,
utan jämförelsesiffrorna bör ses i ett lite större perspektiv.

Den stora skillnaden mellan årets inventering och de föregående är, att materialet har
digitaliserats och bearbetats med hjälp av GIS. Detta bör ge en större arealmässig noggrannhet. I
och med att arbetet ligger som en del i ett examensarbete, har tiden för själva inventeringen och
bearbetningen inte varit en begränsande faktor, på samma sätt som vid föregående
inventeringstillfällen.
1996 placerades all restaurerad och betesputsad mark, oavsett kvarliggande vegetationsmängd, i
en gemensam klass, dvs. betesputsad/slaghackad mark. Problemet med denna klass var, att den
kom att innehålla både välhävdade, samt svagt hävdade marker. 2002 har mark som slaghackats
eller buskröjts i restaureringssyfte placerats i den separata klassen, restaurerad mark. Mark som
enbart har betesputsats för att komplettera en otillräcklig betesdrift, är dock klassad som
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betesmark. Beroende på hur mycket vegetation som ligger kvar, hamnar marken i olika
hävdintensitetsklasser. Alla skiften som har betesputsats, har dock fått detta infört som
kommentar vid digitaliseringsprocessen, och går alltså att få fram via den data, som är kopplad
till varje område.

Den här uppdelningen innebär, att 1996 års siffror avseende restaurerad och betesputsad areal var
tvungna att justeras, för att en korrekt jämförelse skulle kunna ske. Utifrån anteckningar om de
olika skiftena från 1996 (L. Wendt-Rash opublicerat arbete), samt med den kunskap som
inhämtades under fältarbetet 2002, angående betesputsades ytors utseende i förhållande till de
dominerande arter, har ett försök gjorts, att skilja ut den restaurerade arealen i förhållande till
mark som har betesputsats. Resultatet har blivit, att en stor del av den areal som 1996 placerades i
klassen betesputsad/slaghackad mark, har överförts till svagt hävdad respektive väl hävdad
betesmark.

Fördelningen mellan de fyra hävdintensitetsklasserna i betesmark kommer inte att presenteras
fullständigt mer än vid rapporteringen av 2002 års inventering. Därutöver kommer i huvudsak
hävdintensiteterna väl hävdad respektive svagt hävdad betesmark att användas. Skälet är att det
mer nyanserade sättet att klassa betesmarker introducerades först 1996. För att kunna jämföra och
se förändringar över tiden, måste resultatet presenteras enligt den princip, som antogs vid den
första inventeringen.

Själva jämförelsen bygger på 1989 års inventering. Mark som inventerades och placerades in i
någon av klasserna betesmark, slåttermark, ohävdad mark, igenväxande mark eller bladvass
1989, har jämförts med den hävdform och hävdintensitet som den bedömdes ha 1996 respektive
2002. Nya områden som tillkommit 1996 eller 2002, är alltså inte medtagna i jämförelsen.
Sammantaget innebär det här att man följer hävdutvecklingen inom samma geografiska område.
Resultaten presenteras översiktligt i tabell 4, medan figur 12 ger en mer detaljerad bild av
situationen.

Hävdform Hävdintensitet

Väl Svag

Summa
hävdad

areal (ha)
Bete (ha) Slåtter (ha)

(ha) % (ha) %

1989 1222 819 403 (102) 727 60 495 40

1996 1416 982 434 (243) 838 59 578 41

2002 1467 1004 463 (250) 823 56 644 44

Tabell 4. Översiktlig jämförelse av arealen hävdad strandäng i Helgeåns nedre vattenområde utifrån
markhävdkarteringarna 1989, 1996 och 2002. Siffrorna inom parantes under hävdformen slåtter, anger hur stor del av
slåttermarken som efterbetas.

Som man kan se i tabell 4, håller den positiva utvecklingen av arealen hävdad strandäng i sig.
1467 hektar innebär en ökning med 51 hektar sedan inventeringen 1996. Detta är ett resultat av
enskilda lantbrukares och Naturvård  Kristianstad Vattenrikes engagemang och strävan, att
återskapa det landskap, som en gång var kännetecknade för området kring Helge å.
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Förhållandet mellan slåtter och bete har varit tämligen konstant under tiden 1989 till 2002.
När det gäller hävdintensitet, kan man konstatera att andelen välhävade strandängar 2002, har
minskat både arealmässigt, och i förhållande till den sammanlagda arealen. 1989 betraktades 60
% av arealen som välhävdad, medan siffran idag ligger på 56 %.
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Figur 12. Jämförelse av arealen hävdad strandäng, uppdelat på respektive hävdform och hävdintensitet, i Helgeåns
nedre vattenområde utifrån markhävdkarteringarna 1989, 1996 och 2002. Bedömningsgrunderna för de olika
klasserna återfinns på sidorna 12-16.

I figur 12 presenteras utvecklingen inom varje hävdform kopplat till hävdintensitet. Här kan man
direkt konstatera, att det är negativa förändringar inom hävdformen bete, som är orsaken till att
den totala hävdintensiteten sjunker. En tydlig tendens visar, att arealen svagt hävdade
betesmarker ökar. Samtidigt visar årets inventering på en påtaglig nedgång för andelen
välhävdade betesmarker.

Arealen svagt hävdad slåttermark, där vegetationen är över 30 cm, utgör en försvinnande liten del
av det inventerade området. Erfarenheter från fältarbete tyder dock på att vegetationshöjder på 20
- 30 cm inte är ovanligt på återväxten i slåtterängar. Detta trots en på många håll sen
skördetidpunkt i månadsskiftet juli till augusti.
Ökningen av arealen slåtter, med en vegetationshöjd understigande 30 cm, beror inte enbart på att
intensiteten har blivit bättre på andra slåtterängar. Ett stort område i den södra delen av
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nedre Helgeåns vattensystem, där bete var den huvudsakliga hävdformen 1996, hävdas numera
genom slåtter.

67 hekar har under 2002 varit utsatta för restaurerande åtgärder. Målsättningen är att med en
kontinuerlig och hävdhistoriskt korrekt skötsel, återfå vissa önskvärda vegetationstyper. Tyvärr
fungerar detta inte alltid. Endast 2,4 hektar av de 10 hektar som slaghackades 1996, brukas idag
som slåtteräng. Resterande areal betecknades i år som ohävdad mark.

5.3    UTVECKLING AV HÄVDSTATUSEN I DE FYRA DELOMRÅDENA

Liksom vid inventeringen 1996 är sträckan från Torsebro i norr till Gropahålet i söder indelad i
fyra delområden, Norra delen, Östra Hammarsjön, Västra Hammarsjön och Södra delen (figur 2).
Resultaten presenteras i tabeller och figurer, men de större förändringarna kommenteras även i
text. Områden som inte omnämns, är i princip oförändrade.
Utvecklingen i det ursprungligt geografiska området som fastställdes 1989 kan, uppdelat i
hävdform och hävdintensitet, följas via de rutiga staplarna i figur 13 - 16. De områden som
tillkom vid inventeringarna 1996 och 2002, är uppdelade på samma sätt, men markeras med
svarta staplar för områden som tillkom 1996, och med tvärrandiga staplar för områden som
tillkom 2002. Utvecklingen av de exakta arealerna presenteras även i tabellform. När man
studerar stapeldiagrammen bör man ha i minnet, att ett skiftes hävdform inte är ett statiskt
tillstånd, utan kan växla år från år. Av platsskäl förkortas slåtter med S och slåtter med efterbete
med SEB i stapeldiagrammen.

För varje delområde inleds textdelen med en kortfattad redogörelse av hävdutvecklingen utifrån
det geografiska område, som inventerades 1989. Därefter följer en sammanfattning av de större
förändringarna, som skett inom varje delområde. Bedömningsgrunderna för de olika klasserna
återfinns på sidorna 13-17.
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5.3.1  Norra delen

0

50

100

150

200

250

300

Tillkommande areal 2002

Tillkommande areal 1996

Ursprungligt område 

Tillkommande areal 2002 43,3 30,2 16,6 3,3 13,6

Tillkommande areal 1996 2,9 6 1,2 6,3 2,2 4,4

Ursprungligt område 125,5 171,3 126 68,6 156,3 219 42,7 1,1 1,7 2,1 0 1,1 20,8 23,3

Bete 

väl 
1989

Bete 

väl 
1996 

Bete 

väl 
2002

Bete 

svagt 
1989

Bete 

svagt 
1996

Bete 

svagt 
2002

S <30 
1989

S <30 
1996

S <30 
2002

S >30 
1989

S >30 
1996

S >30 
2002

SEB 
1989

SEB 
1996

SEB 
2002

Figur 13. Jämförelse av arealen hävdad strandäng, uppdelat på respektive hävdform och hävdintensitet, inom den
norra delen av våtmarksområdet utifrån markhävdkarteringarna 1989, 1996 och 2002.

Norra delen sträcker sig från Torsebro till centrala Kristianstad, och utgörs till stor del av
strandängarna runt Araslövssjön (bilaga A, karta 1-7). Liksom vid de föregående inventeringarna
är den dominerande hävdformen bete.

Den sammanlagda arealen hävdad strandäng, utifrån det
område som inventerades 1989, uppgår 2002 till 371 hektar
(tabell 5). Detta är en ökning med 21 hektar sedan 1996. Om
man enbart ser till den välhävdade delen, får man tyvärr
dystrare siffror. Andelen välhävdad mark var högst vid
startåret 1989, för att sedan successivt sjunka till årets nivå,
som är den lägsta i mätserien.

Den mest markanta förändringen som skett sedan förra
inventeringen är, att andelen väl hävdad betesmark har
minskat, vilket medför att arealen nu ligger på samma nivå
som vid 1989 års inventering (figur 13). Andelen svagt hävdad betesmark har istället ökat med 63
hektar vilket är en ny rekordnivå. Tyvärr är det ännu sämre, när skötseln uteblir helt och hållet.
42 hektar som hade ett hyfsat gott hävdtillstånd 1996, klassades 2002 som ohävdade.

Hävdintensitet
Väl

Summa
hävdad

areal (ha)
(ha) %

1989 239 168 70

1996 350 193 55

2002 371 151 41

Tabell 5. Utveckling av den totala
arealen hävdad strandäng, inom den
norra delen av våtmarksområdet, mellan
åren 1989-2002.

ha
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Positivt är dock att ett flertal nya områden, med en sammanlagd areal på 118 hektar, har
tillkommit. Strandängarna vid Vinnö å, som sammantaget uppvisar ett gott hävdtillstånd, kan
nämnas som exempel.

Sammanfattning av de större förändringarna i Norra delen

På Åby ängar (karta 1) har inga större förändringar skett sedan 1996 med undantag av två mindre
partier, som klassats som ohävdad mark. Det nordligaste partiet ligger centralt placerat i ett skifte,
där merparten brukas som slåtter med efterbete. Området slaghackades 1996 i restaureringssyfte.
Vegetationen består i huvudsak av högstarr, rörflen och jättegröe. Betessläpp efter slåtter på
omkringliggande areal, innebär att vegetationen blir förvuxen, och därmed osmakligare för
betesdjuren. Vid inventeringstillfället kunde ingen synbar betespåverkan skönjas.
Det andra området ligger inom en betesmark, och har ett större inslag av bladvass. Effekten har
dock blivit densamma, och djuren har i princip helt undvikit området.

Den största negativa förändringen i norra delen återfinns nedanför Araslövs gård (karta 2).
Marken som sträcker sig norrut mot Åby betecknades 1989 som i huvudsak välhävdad
betesmark. 1996 ansågs dock området ha en dominans av svagt hävdad betesmark, samtidigt som
två mindre områden hade övergått i slåtteräng. I år har det varken bedrivits slåtter eller bete på
området, vilket innebär att området klassas som ohävdad mark. Närmast gården har man dock
försökt avhjälpa den uteblivna hävden, genom att slaghacka ett 5,3 hektar stort område.

Vid Vinnö å, strax väster om det gamla sockerbruket i Karpalund, återfinns ett av de nya
områdena för 2002 (karta 3). Hävdformen på det 70 hektar stora området består av en blandning
av bete, slåtter och slåtter med efterbete. Intensiteten är i huvudsak god med 60 % välhävdad
mark.

På Isternäset (karta 5) liksom på Västra Fäladen, betesmarken norr om Helgeå, har man upphört
med betesputsningen, som 1996 skedde i relativt stor omfattning. Även slåttern har upphört,
vilket innebär att hela området nu används till bete. V. Fäladen har sedan 1996, utvidgats i ostlig
riktning. Skiftet hade som helhet ett otillräckligt betestryck under vegetationsperioden 2002, och
större delen av området klassas som svagt hävdad.

Om man fortsätter norrut förbi Näsbygård finner man väster om vägen ett av de mest välbetade
områdena i Norra delen (karta 6). Delar av området användes för slåtter 1989, men vid
inventeringen 1996 hade hävden helt upphört. Idag sambetas området med betesmarken väster
om aldungen, som dock inte kommer upp i samma hävdintensitet, mycket beroende på blötare
förhållanden med en annan vegetation. Buskröjning och ett intensivare bete har dock medfört att
arealen betad mark ökat, samt att man lyckats tränga tillbaka bladvassen, som 1989 täckte en stor
del av ytan. Inom hela det här området gick den östra gränsen, längs med vägen vid de
föregående inventeringarna. 2002 har den förskjutits längre österut för att bättre överensstämma
med Ramsarområdets gräns. I praktiken innebär detta, att delar av de slåtterängar och välhävdade
betesmarker som ligger öster om vägen, numera ingår i markhävdkarteringen. I verkligheten kan
dock den här gränsen te sig märklig, eftersom den splittrar enhetliga skiften som har sin naturliga
gräns längre åt öster.

Strax väster om parkeringen på Norra Lingenäset (karta 6) har man stängslat in ett 2,4 hektar stort
område. Ett mycket sent betespåsläpp innebär dock, att betespåverkan är marginell. Betesdrift får
ej ske i områdets centrala delar, pga. en större population av den sårbara arten gullstånds (Senecio
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paludosus). Gullstånds anses gynnad i en tidig igenväxningsfas, till följd av en svag eller
utebliven hävd (http://www-umea.slu.se/MiljoData/webrod/Artsida.cfm).
I Fredriksdalsområdet (karta 7) har den södra delen överförts från betesmark till slåtter med
efterbete. I övrigt följer hävdintensiteten relativt väl den som dokumenterades 1996. Den
nordöstra och östra delen av betesmarken består av en extremt kortsnaggad grässvål. Större delen
av betesmarken domineras dock av högstarrvegetation, och betespåverkan blir sämre och sämre,
ju längre västerut man kommer. Områdets centrala delar är relativt blöta, vilket innebar att
nötkreaturen inte tog sig ut och betade längs ån. Under sensommaren gjorde man dock en
drivgata på vallen i skiftets norra kant. Det här resulterade i att man fick ned djuren till ån, men
eftersom åtgärden sattes in sent på betessäsongen, är effekten liten.

5.3.2  Västra Hammarsjön
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Figur 14. Jämförelse av arealen hävdad strandäng, uppdelat på respektive hävdform och hävdintensitet, längs den
västra sidan av Hammarsjön utifrån markhävdkarteringarna 1989, 1996 och 2002.

Tabell 6. Utveckling av den totala
arealen hävdad strandäng, längs den
västra sidan av Hammarsjön, mellan
åren 1989-2002.

Västra Hammarsjön utgörs av området från Åsum ned till
Kavrö (bilaga A, karta 8-12).

Den sammanlagda arealen hävdad strandäng, utifrån det område som inventerades 1989, uppgår
2002 till 338 hektar (tabell 6). Detta är en ökning med 16 hektar jämfört med 1996. Trots att
andelen välhävdad mark har minskat till
63 %, är området som helhet ett av de bättre i våtmarksområdet.

Området är stabilt, så till vida att det inte har tillkommit några större områden sedan den första
inventeringen 1989. I figur 14 kan man dock se, att vissa förändringar har skett beträffande
hävdform och hävdintensitet. Andelen välhävdad slåttermark har minskat till förmån för slåtter
med efterbete, vilket dock inte påverkar hävdintensiteten negativt. Även andelen välhävdad

Hävdintensitet
Väl

Summa
hävdad

areal (ha)
(ha) %

1989 332 218 66

1996 322 225 70

2002 338 214 63

ha
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betesmark har krympt. I det här fallet kan man ana, att en del övergått i en sämre
hävdintensitetsklass, eftersom arealen svagt hävdad betesmark har ökat i ungefär samma
storleksordning.
9,2 hektar har genom buskröjning och slaghackning restaurerats. Arealen är uppdelad på tre
områden, som i framtiden kommer att ingå i större skiften med i huvudsak slåtter.
Andelen ohävdad mark är försvinnande liten (3 hektar).

Sammanfattning av de större förändringarna i Västra Hammarsjön

På den nordligaste delen av Åsums ängar (karta 8) har slåtterarealen utökats i östlig riktning.
Dessutom har ett angränsande område, som betecknades som åker vid de tidigare
inventeringarna, infogats i slåtterarealen.

När det gäller skiftena runt fågeltornet på Åsums ängar (karta 8), kan man skönja vissa
förändringar både i hävdform och i hävdintensitet. På norra sidan har slåttern upphört, och
området används i dagsläget enbart som betesmark. Jämfört med 1996 har hävdintensiteten
försämrats och en större del av området klassas som svagt hävdat. Söder om fågeltornet har man
gått tillbaka till 1989 års markanvändning, vilket innebär att ca hälften av arealen återigen
efterbetas. I ett försök att skapa en blå bård, liknande den som finns på norra sidan, har man
anordnat så att betesdjuren kan komma ut till det blöta, icke slåttrade området innanför
bladvassen, under hela vegetationsperioden

Öster om alsumpskogen, mellan Åsum och Hovby, finner man en stor betesmark, i direkt
anslutning till en slåtteräng med efterbete (karta 9). Större delen av betesmarken är betesputsad i
ett sent skede, vilket har medfört att mycket av det avhuggna materialet ligger kvar som ett täcke
ovanpå stubben. Resultatet blir, att området klassas som svagt hävdad.

I områdena nedanför Gamlegård och fram till Björkhäll på Hovby ängar (karta 9 och 10) har det
inte skett några större förändringar. Mindre ytor har dock restaurerats och buskröjts, för att
återigen kunna utnyttjas som slåtterängar. Något som stör det välhävdade intrycket är emellertid
de mindre arealer betesmark, som ligger insprängda i områden där den huvudsakliga hävdformen
är slåtter. Eftersom betessläpp inte sker förrän skörden på de omkringliggande slåtterängarna är
bärgad, blir vegetationen på dessa områden förvuxen, och mindre smaklig för betesdjuren.

Området öster om alsumpskogen betecknas som ohävdad pga. en i princip obefintlig
betespåverkan. I just det här området återfanns fröställningar av orkidéer vid
inventeringstillfället. Den här gruppen av växter är beroende av en kontinuerlig störningsregim,
och föryngringen missgynnas starkt av en svag eller obefintlig hävd under en längre period
(Ekstam & Forshed 2002)

Ett område som förtjänar att omnämnas, är betesmarken belägen i mitten av karta 9. Skiftet är
oerhört väl och jämnt avbetat ända ner till den blå bården.

Stora delar av betesmarkerna som ligger nordöst om Hovbys bykärna (karta 11), har i likhet med
1996 års inventering betesputsats. Resultatet varierar, och ytor med relativt mycket kvarliggande
vegetation kombineras med ytor, där betesdjuren har tuggat i sig det avhuggna materialet.
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Bedömningen av hävdintensitet blir därmed svår. Helhetsintrycket är ändå, att de flesta
betesputsade ytorna bör klassas som svagt hävdade.

Betesmarken som följer därpå (karta 12), är troligtvis en av de mest välhävdade strandängarna
som besöktes under fältarbetet. Större delen av skiftet består av en extremt kortsnaggad grässvål,
som löper ända ned till öppet vatten. I skiftets östra kant, längs med utloppet av Hammarsjön,
finns dock ett område med i huvudsak jättegröe, där betesintensiteten bedöms som svag. Där
sedan Hammarsjön övergår i Helgeå, har ett 7,6 hektar stort område slaghackats i
restaureringssyfte. Området har varit ohävdat vid de tidigare inventeringarna, men skall i
framtiden kunna ingå i ett större område med slåtter med efterbete.

5.3.3  Östra Hammarsjön
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Figur 15. Jämförelse av arealen hävdad strandäng, uppdelat på respektive hävdform och hävdintensitet, längs den
östra sidan av Hammarsjön utifrån markhävdkarteringarna 1989, 1996 och 2002.

Området tar vid där Västra Hammarsjön slutar vid Kavrö, och löper sedan längs östra sidan av
Hammarsjön upp till Ekenabben, några få kilometer från Kristianstad centrum (bilaga A, karta
13-17).

Tabell 7. Utveckling av den totala
arealen hävdad strandäng, längs den
östra sidan av Hammarsjön, mellan åren
1989-2002.

 Den sammanlagda arealen hävdad strandäng, utifrån det
område som inventerades 1989, uppgår i år till 332 hektar
(tabell 7). Detta är en ökning med 27 hektar sedan1996. Andelen välhävdad mark har ökat till
72%, vilket innebär att området i det här avseendet är det bästa bland de fyra delområdena.

Hävdsituationen utvecklar sig generellt i en positiv riktning, då andelen välhävdade betes- och
slåttermarker ökar, medan den svagt hävdade betesmarken, samt slåtter med efterbete står på
samma nivå som 1996 (figur 15). De 7,9 hektar som klassades som ohävdade, återfinns i

Hävdintensitet
Väl

Summa
hävdad

areal (ha)
(ha) %

1989 248 166 62

1996 305 210 69

2002 332 239 72

ha
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huvudsak som små, splittrade bitar på Rinkaby ängar. Även ett 1,2 hektar stort område med
igenväxningskaraktär är beläget i det här området.

Sammanfattning av de större förändringarna i Östra Hammarsjön

På den sydligaste delen av Rinkaby ängar mot Horna (karta 14) har ett 3,6 hektar stort område i
anslutning till Hammarsjön, slaghackats i restaureringssyfte. Hävdintensiteten på de närliggande
skiftena i östlig riktning har dessutom ökat sedan 1996, då större delen av arealen klassades som
svagt hävdad eller i vissa fall t.o.m. ohävdad. I dagsläget bedöms såväl betesmarken som
slåtterängarna som välhävdade.

Ett mindre parti sydväst om Rörsbäcken bedöms som igenväxande mark. Orsaken är att alsly
börjar kolonisera det mycket blöta området.
Området söder och norr om Rörsbäcken skiljer sig från de mer centrala delarna av Rinkaby
ängar, så till vida, att betesdriften har upphört på de blöta låglänta partierna ut mot Hammarsjön.
Det här har inneburit, att de konkurrenssvaga men störningstoleranta arterna missgynnats, till
förmån för storvuxna konkurrensstrateger.

I de centrala delarna av Rinkaby ängar, belägna nedanför den gamla bygatan (karta 14), betar
nötkreaturen ända ut till vattnet, vilket har skapat en öppen kontaktzon med Hammarsjön. Större
delen av de här betesmarkerna beskrivs som svagt hävdade, närmare bestämt klass 2 i
kartbilagan, men eftersom vegetationen domineras av högstarr, ger klassningssystemet inte en
rättvis bild av skiftena. Den verkliga vegetationshöjden är omkring 20 cm, vilket får räknas som
ett ganska bra betesresultat på den här typen av blöta starrområden.
Ett mindre skifte, som i de föregående inventeringarna karterats som åker, ingår numera i det
stora sammanhängande stråk med slåtterängar som är beläget på de högre liggande delarna av
Rinkaby ängar.

Längre norrut på Rinkaby ängar (karta 15) har efterbetet tagits bort från en slåtteräng. Detta
innebär att de yttre partierna utåt Hammarsjön, som förr hölls öppna med hjälp av betesdjur, är
ohävdade och därigenom hamnar i en regressiv succession. Resultatet innebär på sikt en
tillbakagång av den hävdbetingade vegetationen.

Inom Herculesreservatet (karta 15) slaghackade man i september månad södra delen av den stora
betesfållan, där vegetationen företrädesvis bestod av bladvass, jättegröe och vasstarr. Åtgärden
utfördes i restaureringssyfte och målet är att utöka arealen hävdad betesmark.
Inom resten av betesfållan har betestrycket varit otillräckligt, och ett lager av nedvissnad och
nedtrampad vegetation täcker stora delar av området.
Området kring själva dammarna har haft en varierad hävdkontinuitet genom åren (Wallsten
1998). 1989 betraktades området som välhävdad betesmark, medan det 1996 hamnade i klassen
ohävdad mark. I år bedöms området uteslutande som välhävdat, trots inslag av den osmakliga
växten blåtåg (Juncus inflexus).

På Håslövs ängar (karta 16) har en förbättring i hävdintensitetet skett på de västra strandnära
betesmarkerna. Resultatet har blivit en extremt snyggt betad strandäng med en öppen kontaktzon
mot Hammarsjön.

Ett av de stora restaureringsprojekten under 2002 bestod i, att slaghacka ett 31 hektar stort
område från Ekenabben mot nordöstra delen av Håslövs ängar (karta 17). På kartorna från den
första inventeringen 1989 kan man se, att ett par mindre bitar användes för slåtter eller bete.
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Resten av den nu slaghackade arealen betecknades som bladvass och ohävdad eller igenväxande
mark. 1996 hade hävden upphört, även på de små ytor som brukades 1989.

5.3.4  Södra delen
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Figur 16. Jämförelse av arealen hävdad strandäng, uppdelat på respektive hävdform och hävdintensitet, inom den
södra delen av våtmarksområdet utifrån markhävdkarteringarna 1989, 1996 och 2002.

Södra delen följer Helge å och avgränsas av Hovbyvägen i norr och havet i söder (bilaga A, karta
18-24).

ha



Tsunami 1-2004 Pyret Oveson
Hävdtillståndet på betesmarker..

33

Den sammanlagda arealen hävdad strandäng, utifrån det
område som inventerades 1989, uppgår 2002 till 426 hektar.
Detta är en minskning med 14 hektar från den föregående
inventeringen (tabell 8). Hävdintensiteten har visserligen
ökat något, men området är som helhet markant sämre än
strandängarna runt Hammarsjön.

Andelen svagt hävdad slåttermark, med en vegetation som
överstiger 30 cm, samt slåtter med efterbete minskar båda i
areal (figur 16). Dessbättre verkar det som om arealen går
att återfinna i klassen välhävdad slåtteräng, som har ökat
med 52 hektar sedan 1996. Inom hävdformen bete är förändringarna mindre.

Andelen mark som var hävdad 1996, men där skötseln uteblivit under vegetationsperioden 2002
uppgår till 48 hektar. Glädjande nog har ett 15,2 hektar stort område, beläget där Vramsån möter
Helgeå, slaghackats. Området sträcker sig ned mot Långängarna, men når inte riktigt ända fram,
för att kontakt skall uppstå. Ett flertal områden, i huvudsak betesmarker, har tillkommit vid 2002
års inventering. Dessa bidrar till att öka den totala arealen hävdad strandäng i området med 22
hektar.

Sammanfattning av de större förändringarna i den Södra delen

Söder om Vista Gård (karta 18) har betesdrift införts på ett område, som 1989 beskrevs som
igenväxande mark. De högre liggande partierna är välhävdade, medan de blöta mer låglänta
delarna med inslag av starr (Carex sp.), tuvtåtel (Deschampsia cespitosa), älggräs (Filipendula
ulmaria) och veketåg (Juncus effusus) har en sämre hävdintensitet.
Betesmarken västerut hävdades redan 1996. Istället för att som vid tidigare inventeringarna låta
skiftets norra gräns gå mitt i den reella betesmarken, kommer i år betesfållans naturliga gränser
att användas. Hävden på den ursprungliga skiftesarealen är till skillnad från 1996 ej av sådan
intensitet, att den kan betecknas som välhävdad. Den tillkommande ”svansen”, som till hälften
domineras av tuvtåtel (Deschampsia cespitosa), har dock en bättre hävdstatus.
Det angränsande området som tidigare hävdats genom slåtter, verkar tyvärr enbart slaghackats i
syfte att hålla ytan öppen. Den avbrutna hävdkontinuiteten medför i det här fallet en kraftig
ansamling av förna, vilket i förlängningen leder till förändringar i artsammansättning.

Norr om Vramsåns utlopp i Helgeå (karta18) finner man en stor betesmark på 30 hektar. Ett sent
betesläpp samt ett alldeles för litet djurantal, bestående av 27 kvigor, har givit resultatet att i
princip hela arealen gränsar till ohävd. En mycket svag betespåverkan har ändå medfört, att
merparten bedömts som klass 1, dvs. den sämsta klassen inom kategorin svagt hävdade
betesmarker. Undantaget är ett mindre område i skiftets västra hörn, där djuren har uppehållit sig
mer och betespåverkan är bättre.

På den södra sidan om Vramsån har betesmarken utökats, så att djuren kan gå nästan ända ut till
åkanten. Den utökade arealen består dock av osmaklig vegetation, och man har valt att betesputsa
vissa ytor. På resten av skiftet har ett hårt betestryck med många djur, resulterat i att grässvålen,
inklusive starrtuvorna, är extremt kortsnaggad.
I sydlig riktning längs med ån har ett större område slaghackats i restaureringssyfte.

Om man förflyttar sig till den östra sidan av Helgeå (karta 19), har man infört bete på en tidigare
igenvuxen mark i anslutning till ån. Skiftet betas dock inte separat, utan är via skogen förbundet

Hävdintensitet
Väl

Summa
hävdad

areal (ha) (ha) %

1989 403 175 43

1996 440 210 48

2002 426 219 51

Tabell 8. Utveckling av den totala
arealen hävdad strandäng, inom den
södra delen av våtmarks-området,
mellan åren 1989-2002.
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med den välbetade marken i östlig riktning. Den utökade arealen är betydligt blötare och
vegetationen domineras av högstarr och jättegröe. Liksom på de flesta andra ställen med den här
typen av vegetation, verkar det vara svårt, att med enbart bete, åstadkomma ett godtagbart
hävdtillstånd.

På Långängarna (karta 20) har betet fullständigt upphört, och ersatts med slåtter.
Hävdintensiteten har som helhet förbättrats och större delen av området har en vegetationshöjd
som understiger 30 cm. I de centrala delarna finns dock ett område som, p.g.a. riklig förekomst
av veketåg (Juncus effusus), bedömts som svagt hävdat.
Ett nytt område har tillkommit i den norra delen. Området håller i dagsläget inte samma kvalitet
som den övriga arealen, men vegetationen uppvisar alla redan inslag av en hävdgynnad flora.
Ett mindre skifte i områdets nordvästra hörn, samt en större areal i den södra delen är tyvärr
ohävdade. I den södra delen är det troligt, att det handlar om en maskinskada, eftersom brukaren
har huggit ett antal varv runt området, men sedan slutat mitt i ett drag. Om så skulle vara fallet, är
detta inte lika allvarligt som i den norra delen, där det verkar som om man inte har haft några som
helst planer på att släppa betesdjur under 2002.

Betesmarken på den norra delen av Borrestads ängar (karta 21) domineras av förvuxen tuvtåtel
(Deschampsia cespitosa). Inuti detta ”hav” finns partier med nästintill opåverkad
högstarrvegetation. Emellanåt kan man dock hitta ytor, där hävdintensitet är sådan att de borde
placeras i klass 2, dvs. den något bättre klassen i kategorin svagt hävdad betesmark. De här
ytorna är dock så pass små i förhållande till den totala arealen, att helhetsintrycket måste bli
avgörande. Drygt 39 hektar av den stora betesmarken placeras alltså i den absolut sämsta
hävdintensitetsklass (klass 1). Undantagen från den här beskrivningen är två höjdryggar, där man
även finner en annan typ av vegetation.
Den nordvästra änden av betesfållan är klassificerad som ohävdad mark. Man skulle dock kunna
misstänka, att det har funnits något eller några djur i den här frånstängslade delen under våren
eller försommaren 2002.

Vegetationen på betesmarkerna mellan Borrestads ängar och Sjögård påminner starkt om det
föregående beskrivna området med ett stort inslag av tuvtåtel (Deschampsia cespitosa).
Skillnaden består i, att de välbetade ytorna är något större, vilket innebär, att man kan rita in dem
som enskilda klasser på kartan. Speciellt bör nämnas området i direkt anslutning till Helge å, som
är mycket välbetat. I de mer centrala och nordliga delarna har flera nya områden, med en
sammanlagd areal av 12,9 hektar, tillkommit under 2002. Samtidigt har en större betesmark i den
västra delen tagits bort. Eftersom skiftet var ohävdat, märktes det stora inslaget av hundäxing
(Dactylis glomerata ssp. glomerata) och andra bredbladiga gräs extra tydligt.

Väster om Pulken och Helgeå (karta 22), har andelen hävdad mark minskat för varje inventering.
Sämre än i år kan det dock inte bli, då all areal betecknas som ohävdad.

Pulken (karta22) hade redan 1996 en välhävdad karaktär, vilket inte har förändrats nämnvärt. I
det sydöstra hörnet har dock betesdjuren svårt att hålla tillbaka bladvassen (Phragmites
australis), som verkar vara på väg att återkolonisera den yta som den täckte 1989.

Om man lämnar ån och istället följer Härnestadsvägen mot Yngsjö, finner man ett mindre område
ner mot Yngsjösjön, som hävdas genom bete (karta 23). Även om betesintensiteten inte är
godtagbar på hela arealen, är resultatet ändå en enorm förbättring jämfört med 1989, då skiftet
klassades som igenväxande mark.
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Väster om Yngsjövägen vid Yngsjö (karta 23) har en positiv förändring skett sedan 1996.
Hävdstatusen är i dagsläget identisk med den man hade 1989, då större delen klassades som
välhävdad. Den södra betesfållan har den jämnaste och bästa hävden. En sak som kan vara
intressant att notera, är att det högre liggande partiet i mitten, har en något sämre hävd, vilket
måste räknas som en avvikelse från det normala mönstret bland markerna som ingår i
markhävdkarteringen.

Om man istället förflyttar sig öster om Yngsjövägen, har hävdsituationen inte förändrats
nämnvärt sedan 1996. Större delen av området har fortfarande en otillräcklig hävd och bedöms
som svagt hävdad betesmark.

Betesmarken söder om bykärnan i Yngsjö (karta 23) har en något mer komplex sammansättning.
Den norra delen används som hästbete och är indelad i ett antal små fållor. Som vanligt när det
gäller hästbetad mark, utmärks den av en mosaik av hårdbetade ytor och ratade områden med
spillning. I det här fallet finner man även partier med obetad veketåg (Juncus effusus). Resterande
del av betesmarken betas av nötkreatur. Om man jämför med anteckningarna från 1996,
beträffande antalet betesdjur, verkar det som om betestrycket har varit betydligt lägre under 2002.
Det här skulle i så fall förklara den betydligt sämre hävdintensitet, som präglar åtminstone 2/3 av
arealen.

Mellan Helgeå och Yngsjövägen (karta 24) har arealen hävdad mark ökat i jämförelse med 1996.
Förutom en utökning av de redan befintliga betesmarker har mark som vid de tidigare
inventeringarna klassats som ohävdad, stängslats in. Dessutom har slåtter respektive bete
återupptagits på två skiften belägna i mitten av området. Framtiden för den här slåttermarken ter
sig dock lite osäker, eftersom stora mängder fyllnadsmassor var tippade på skiftet vid
inventeringstillfället.

Hävdintensiteten måste som helhet betecknas som relativt svag i området. Huvudorsaken är det
stora inslaget av veketåg (Juncus effusus), som både är osmaklig och svårbekämpad.

5.4    ART/AREA- OCH TÄCKNINGSGRADSANALYS

För samtliga analysområden redovisas resultaten i form av fullständiga artlistor, tabeller med
resultat från täckningsgradsanalysen, kumulativt antal arter, samt art/areakurvor.

5.4.1  Södra analysområdet

Det södra analysområdet består av fem rutor (1A-5A), placerade längs en linje i nord-sydlig
riktning. Kontrollrutorna (1B-3B samt 5B) är placerade 5,64 m öster om de ursprungliga rutorna.
Undantaget är ruta 4B, som istället är placerad 5,64 m väster om ruta 4A. Linjen är placerad, så
att den följer den naturliga fuktighetsgradienten i området. Ruta 1A och 1B är placerad i området
med lägst markfukt, medan ruta 5A och 5B är belägna i ytterkanten av bladvassbältet med en
högre fuktighet.
Södra analysområdet har en lång hävdkontinuitet och sköts traditionsenligt med slåtter i slutet av
juli. Ruta 5A och 5B har i dagsläget fri utveckling.

Studerar man art/areakurvorna ser man att samtliga kurvor planar ut åt höger på ett sätt som tyder
på att huvuddelen av arterna i respektive växtsamhället, bör vara representerade vid 400 dm2.
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Ruta 1 - södra analysområdet

Resultatet av art/area- analysen visas i tabell 9 och figur 17.

Tabell 9.  Fullständiga artlistor, resultat från täckningsgradsanalysen samt kumulativt antal arter i ruta 1A och 1B i
södra analysområdet

1A
Del-
yta

(dm2)

Arter Täck-
nings-
grad

Antal
arter
kumul.

1 Vasstarr (Carex acuta) 49
1 Hirsstarr (Carex panicea) 25
1 Strandlysing (Lysimachia vulgaris) 25
1 Tuvttåtel (Deschampsia cespitosa) 9
1 Plattstarr (Carex disticha) 4
1 Trådstarr (Carex lasiocarpa) 4
1 Revsmörblomma (Ranunculus repens) 1
1 Strandviol (Viola persicifolia) 1
1 Humleblomster (Geum rivale) 0,5
1 Kråkvicker (Vicia cracca) 0,5
1 Sumpmåra (Galium uliginosum) 0,5 11
2 Ãkermynta (Mentha arvensis) 2
2 Ãngsbräsma (Cardamine pratensis ssp. pratensis) 0,5 13
4 Kärrfräken (Equisetum palustris) 0,5 14
9 Kärrgröe (Poa trivialis) 1 15
16 Ãlggräs (Filipendula ulmaria) 9 16
25 Vide sp. (Salix sp.) 0,5
25 Nysört (Achillea ptarmica) 0,5
25 Ãngskavle (Alopecurus pratensis) 0,5 19
49 Ãngsgröe (Poa pratensis) 1
49 Penningblad (Lysimachia nummularia) 0,5 21
100 Ãngssvingel (Festuca pratensis) 2
100 Krypven (Agrostis stolonifera) 2
100 Höskallra (Rhinanthus serotinus ssp. vernalis) 0,5 24
200 Vitklöver (Trifolium repens) 25
300 Stjärnblomma sp. (Stellaria sp.)
300 Kabbleka (Caltha palustris)
300 Sumpförgätmigej (Myosotis laxa ssp. caespitosa) 28

1B 5,64 m öster om 1A
Del-
yta

(dm2)

Arter Täck-
nings-
grad

Antal
arter
kumul.

1 Vasstarr (Carex acuta) 49
1 Hirsstarr (Carex panicea)) 9
1 Strandlysing (Lysimachia vulgaris) 9
1 Trådstarr (Carex lasiocarpa) 9
1 Ãlggräs (Filipendula ulmaria) 4
1 Plattstarr (Carex disticha) 2
1 Revsmörblomma (Ranunculus repens) 2
1 Humleblomster (Geum rivale) 2
1 Krypven (Agrostis stolonifera) 2
1 Kärrfräken (Equisetum palustris) 1
1 Kråkvicker (Vicia cracca) 0,5
1 Ãngsbräsma (Cardamine pratensis ssp. pratensis) 0,5 12
2 Tuvttåtel (Deschampsia cespitosa) 25 13
4 Kärrgröe (Poa trivialis) 0,5
4 Ãngssvingel (Festuca pratensis) 0,5 15
9 Sumpförgätmigej (Myosotis laxa ssp. caespitosa) 0,5 16
16 Sumpmåra (Galium uliginosum) 0,5
16 Ängssyra (Rumex acetosa ssp. acetosa) 0,5
16 Vass (Phragmites australis) 0,5
16 Ängsruta (Thalictrum flavum) 0,1 20
25 Ãngsgröe (Poa pratensis) 1
25 Höskallra (Rhinanthus serotinus ssp. vernalis) 0,1
25 Vattenpilört (Persicaria amphibia) 0,1 23
100 Ãngskavle (Alopecurus pratensis) 0,5
100 Smörblomma (Ranunculus acris ssp. acris) 0,1 25
200 Strandviol (Viola persicifolia) 26
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1A - Vegetationstyp enligt NMR: 5.2.3.6 Fuktäng av högstarrtyp (Carex acuta-typ).
Växtsamhälle: vasstarr-hirsstarr-strandlysing-samhälle
1B - Vegetationstyp enligt NMR: 5.2.3.6 Fuktäng av högstarrtyp (Carex acuta-typ ).
Växtsamhälle: vasstarr-tuvtåtel-samhälle
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Figur 17.  Art/area kurva för ruta 1A och 1B.

Ruta 2 i södra analysområdet

Resultatet av art/area- analysen visas i tabell 10 och figur 18.

2A

    

Tabell 10. Fullständiga artlistor, resultat från täckningsgradsanalysen samt kumulativt antal arter i ruta 2A och 2B i
södra analysområdet

2A - Vegetationstyp enligt NMR: 5.2.3.2.b. Tuvstarrvariant av högörtfuktäng (Filipendula

2B 5,64 m öster om 2A
Del-
yta

(dm2)

Arter Täck-
nings-
grad

Antal
arter
kumul.

1 Vasstarr (Carex acuta) 81
1 Hirsstarr (Carex panicea) 9
1 Brunven (Agrostis canina) 4
1 Krypven (Agrostis stolonifera) 2
1 Ältranunkel (Ranunculus flammula ssp. flammula) 1
1 Sumpmåra (Galium uliginosum) 0,5 6
4 Tuvttåtel (Deschampsia cespitosa) 1
4 Åkermynta (Mentha arvensis) 1
4 Höstfibbla (Leontodon autumnalis) 0,5 9
9 Strandviol (Viola persicifolia) 0,5 10
16 Vide sp. (Salix sp.) 2
16 Vattenpilört (Persicaria amphibia) 0,5 12
100 Plattstarr (Carex disticha) 4
100 Knappsäv (Elocharis palustris) 1
100 Älggräs (Filipendula ulmaria) 0,5 15
200 Kabbleka (Caltha palustris)
200 Strandlysing (Lysimachia vulgaris) 17
300 Kråkklöver (Potentilla palustris)
300 Ängsruta (Thalictrum flavum) 19

Del-
yta

(dm2)

Arter Täck-
nings-
grad

Antal
arter
kumul.

1 Plattstarr (Carex disticha) 81
1 Grenrör (Calamagrostis canescens) 9
1 Hirsstarr (Carex panicea) 9
1 Ängskavle (Alopecurus pratensis) 4
1 Strandlysing (Lysimachia vulgaris) 2
1 Tuvttåtel (Deschampsia cespitosa) 1
1 Vide sp. (Salix sp.) 1
1 Älggräs (Filipendula ulmaria) 0,5
1 Ängsbräsma (Cardamine pratensis ssp. pratensis) 0,1 9
4 Brunven (Agrostis canina) 2
4 Strandviol (Viola persicifolia) 0,5 11
9 Trådstarr (Carex lasiocarpa) 2 12
16 Krypven (Agrostis stolonifera) 2
16 Kråkvicker (Vicia cracca) 0,1
16 Revsmörblomma (Ranunculus repens) 0,1
16 Stjärnblomma sp. (Stellaria sp.) 0,1 16
25 Sumpmåra (Galium uliginosum) 0,5 17
49 Kvickrot (Elytriga repens) 0,5
49 Rörflen (Phalaris arundinacea) 0,5 19
100 Kråkklöver (Potentilla palustris) 0,1 20
200 Kabbleka (Caltha palustris)
200 Penningblad (Lysimachia nummularia)
200 Ängsruta (Thalictrum flavum) 23
300 Gåsört (Potentilla anserina ssp. anserina)
300 Vattenpilört (Persicaria amphibia) 25
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ulmaria - Carex cespitosa variant ). Växtsamhälle: plattstarr-samhälle
2B - Vegetationstyp enligt NMR: 5.2.3.6 Fuktäng av högstarrtyp (Carex acuta-typ ).
Växtsamhälle: vasstarr-samhälle
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Figur 17. Art/area kurva för ruta 2A och 2B.

Ruta 3 södra analysområdet

Resultatet av art/area- analysen visas i tabell 11 och figur 19.

3A

Del-
yta

(dm2)

Arter Täck-
nings-
grad

Antal
arter
kumul.

1 Vasstarr (Carex acuta) 81

1 Ältranunkel (Ranunculus flammula ssp. flammula) 2

1 Rörflen (Phalaris arundinacea) 1

1 Ängsbräsma (Cardamine pratensis ssp. pratensis) 0,5 4

2 Trådstarr (Carex lasiocarpa) 1

2 Sumpmåra (Galium uliginosum) 0,5 6

4 Brunven (Agrostis canina) 2

4 Strandlysing (Lysimachia vulgaris) 1

4 Vide sp. (Salix sp.) 1 9

9 Kråkvicker (Vicia cracca) 0,5 10

16 Krypven (Agrostis stolonifera) 2 11

49 Älggräs (Filipendula ulmaria) 2

49 Ängskavle (Alopecurus pratensis) 2

49 Tuvttåtel (Deschampsia cespitosa) 0,5 14

100 Kråkklöver (Potentilla palustris) 1

100 Revsmörblomma (Ranunculus repens) 0,5 16

200 Kabbleka (Caltha palustris) 17

300 Vattenpilört (Persicaria amphibia) 18

Del-
yta

(dm2)

Arter Täck-
nings-
grad

Antal
arter
kumul.

1 Vasstarr (Carex acuta) 81
1 Kråkklöver (Potentilla palustris) 4
1 Brunven (Agrostis canina) 1
1 Strandviol (Viola persicifolia) 1
1 Revsmörblomma (Ranunculus repens) 0,5
1 Rörflen (Phalaris arundinacea) 0,5
1 Sumpmåra (Galium uliginosum) 0,5
1 Ängsbräsma (Cardamine pratensis ssp. pratensis) 0,1 8
2 Trådstarr (Carex lasiocarpa) 1 9
4 Ältranunkel (Ranunculus flammula ssp. flammula) 0,5
4 Stjärnblomma sp. (Stellaria sp.) 0,1 11
9 Ängsruta (Thalictrum flavum) 2 12
16 Hirsstarr (Carex panicea) 1
16 Vide sp. (Salix sp.) 0,5 14
25 Krypven (Agrostis stolonifera) 0,5 15
49 Grenrör (Calamagrostis canescens) 4
49 Kabbleka (Caltha palustris) 1
49 Strandlysing (Lysimachia vulgaris) 0,5
49 Åkermynta (Mentha arvensis) 0,1 19
100 Tuvttåtel (Deschampsia cespitosa) 0,5 20
200 Älggräs (Filipendula ulmaria)
200 Ängskavle (Alopecurus pratensis) 22
300 Blåtåg (Juncus inflexus)
300 Gåsört (Potentilla anserina ssp. anserina)
300 Kråkvicker (Vicia cracca) 25

3B 5,64 m öster om 3A
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Tabell 11. Fullständiga artlistor, resultat från täckningsgradsanalysen samt kumulativt antal arter i ruta 3A och 3B i
södra analysområdet.

3A - Vegetationstyp enligt NMR: 5.2.3.6 Fuktäng av högstarrtyp (Carex acuta-typ).
Växtsamhälle: vasstarr-samhälle
3B - Vegetationstyp enligt NMR: 5.2.3.6 Fuktäng av högstarrtyp (Carex acuta-typ ).
Växtsamhälle: vasstarr- samhälle
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Figur 19.  Art/area kurva för ruta 3A och 3B

Ruta 4 i södra analysområdet

Resultatet av art/area- analysen visas i tabell 12 och figur 20.

4A

Tabell 12. Fullständiga artlistor, resultat från
täckningsgradsanalysen samt kumulativt antal arter i ruta 4A och 4B i södra analysområdet

4A - Vegetationstyp enligt NMR: 5.2.3.6 Fuktäng av högstarrtyp (Carex acuta-typ ).

Del-
yta

(dm2)

Arter Täck-
nings-
grad

Antal
arter
kumul.

1 Plattstarr (Carex disticha) 49
1 Vasstarr (Carex acuta) 49
1 Kråkklöver (Potentilla palustris) 4
1 Vass (Phragmites australis) 2
1 Krypven (Agrostis stolonifera) 1
1 Sumpmåra (Galium uliginosum) 0,5
1 Åkermynta (Mentha arvensis) 0,1
1 Ängsbräsma (Cardamine pratensis ssp. pratensis) 0,1 8
2 Rörflen (Phalaris arundinacea) 2
2 Strandlysing (Lysimachia vulgaris) 0,5 10
9 Kabbleka (Caltha palustris) 0,5
9 Svärdslilja (Iris pseudacorus) 0,5 12
25 Gåsört (Potentilla anserina ssp. anserina) 0,5
25 Kråkvicker (Vicia cracca) 0,1 14
49 Ältranunkel (Ranunculus flammula ssp. flammula) 0,5 15
200 Dyveronika (Veronica scutellata)
200 Revsmörblomma (Ranunculus repens)
200 Sumpförgätmigej (Myosotis laxa ssp. Caespitosa) 18
300 Älggräs (Filipendula ulmaria) 19
400 Kärrsilja (Peucedanum palustre)
400 Ängsruta (Thalictrum flavum) 21

4B 5,64 m väster om 4A
Del-
yta

(dm2)

Arter Täck-
nings-
grad

Antal
arter
kumul.

1 Vasstarr (Carex acuta) 49
1 Krypven (Agrostis stolonifera) 2
1 Älggräs (Filipendula ulmaria) 2
1 Kråkvicker (Vicia cracca) 0,1
1 Sumpmåra (Galium uliginosum) 0,1
1 Ängsbräsma (Cardamine pratensis ssp. pratensis) 0,1 6
2 Plattstarr (Carex disticha) 81
2 Strandlysing (Lysimachia vulgaris) 0,5
2 Höskallra (Rhinanthus serotinus ssp. vernalis) 0,1 9
4 Vass (Phragmites australis) 2 10
9 Kabbleka (Caltha palustris) 2 11
16 Rörflen (Phalaris arundinacea) 1
16 Hirsstarr (Carex panicea) 0,5
16 Revsmörblomma (Ranunculus repens) 0,1
16 Vattenpilört (Persicaria amphibia) 0,1 15
49 Humleblomster (Geum rivale) 0,5 16
100 Ängsruta (Thalictrum flavum) 0,1 17
200 Sumpförgätmigej (Myosotis laxa ssp. caespitosa) 18
300 Brunven (Agrostis canina)
300 Ängskavle (Alopecurus pratensis) 20
400 Ältranunkel (Ranunculus flammula ssp. flammula) 21
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Växtsamhälle: plattstarr-vasstarr-samhälle
4B - Vegetationstyp enligt NMR: 5.2.3.2.b. Tuvstarrvariant av högörtfuktäng (Filipendula
ulmaria - Carex cespitosa variant). Växtsamhälle: plattstarr-samhälle
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Figur 20.  Art/area kurva för ruta 4A och 4B.

Ruta 5 i södra analysområdet

Resultatet av art/area- analysen visas i tabell 13 och figur 21.

Tabell 13. Fullständiga artlistor, resultat från täckningsgradsanalysen samt kumulativt antal arter i ruta 5A och 5B i
södra analysområdet

5A - Vegetationstyp enligt NMR: 5.2.3.6 Fuktäng av högstarrtyp (Carex acuta-typ ).
Växtsamhälle: vass-vasstarr-samhälle
5B - Vegetationstyp enligt NMR: 5.2.3.6 Fuktäng av högstarrtyp (Carex acuta-typ).
Växtsamhälle: vass-vasstarr-samhälle

5B 5,64 m öster om 5A.
 I vassbältet utanför slåtterängen,
 betydligt blötare

Del-
yta

(dm2)

Arter Täck-
nings-
grad

Antal
arter
kumul.

1 Vass (Phragmites australis) 49
1 Vasstarr (Carex acuta) 49
1 Kråkklöver (Potentilla palustris) 4 3
4 Strandlysing (Lysimachia vulgaris) 9 4
9 Kärrsilja (Peucedanum palustre) 4
9 Kärrvial (Lathyrus palustris) 0,5 6
19 Älggräs (Filipendula ulmaria) 4 7
25 Fackelblomster (Lythrum salicaria) 1 8
49 Stjärnblomma sp. (Stellaria sp.) 2 9
200 Topplösa (Lysimachia thyrsiflora) 10

5A I vassbältet utanför slåtterängen,
betydligt blötare

Del-
yta

(dm2)

Arter Täck-
nings-
grad

Antal
arter
kumul.

1 Vass (Phragmites australis) 49
1 Vasstarr (Carex acuta) 49 2
2 Kråkklöver (Potentilla palustris) 9
2 Älggräs (Filipendula ulmaria) 9 4
4 Stjärnblomma sp. (Stellaria sp.) 1
4 Kabbleka (Caltha palustris) 0,5 6
9 Fackelblomster (Lythrum salicaria) 1 7
16 Strandlysing (Lysimachia vulgaris) 9 8
25 Kärrsilja (Peucedanum palustre) 2 9
49 Kärrvial (Lathyrus palustris) 0,5 10
100 Ältranunkel (Ranunculus flammula ssp. flammula) 0,1 11
200 Topplösa (Lysimachia thyrsiflora) 12
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Figur 21.  Art/area kurva för ruta 5A och 5B.

5.4.2  Nordvästra analysområdet

I det nordvästra analysområdet har två rutor (6A och 7A) placerats ut. Runt vardera ytan har det
lagts ut en kontrollruta i vartdera väderstrecket (6B-6D samt 7B-7D). Årlig slåtter återupptogs
1997.

Ruta 6 i nordvästra analysområdet

Resultatet av art/area- analysen visas i tabell 14-16 och figur 22.

6A Centrum, restaurerad
slåtteräng

Tabell 14. Fullständiga artlistor, resultat från täckningsgradsanalysen samt kumulativt antal arter i ruta 6A och 6B i
nordvästra analysområdet.

6B Restaurerad slåtteräng,
5,64 m norr om 6A

Del-
yta

(dm2)

Arter Täck-
nings-
grad

Antal
arter
kumul.

1 Rörflen (Phalaris arundinacea) 81
1 Grenrör (Calamagrostis canescens) 49
1 Vass (Phragmites australis) 4
1 Revsmörblomma (Ranunculus repens) 1
1 Sumpförgätmigej (Myosotis laxa ssp. caespitosa) 1
1 Sumpmåra (Galium uliginosum) 1
1 Ältranunkel (Ranunculus flammula ssp. flammula) 1 7
4 Ängsbräsma (Cardamine pratensis ssp. pratensis) 0,5 8
49 Dyveronika (Veronica scutellata) 0,5 9
300 Vasstarr (Carex acuta) 10

Del-
yta

(dm2)

Arter Täck-
nings-
grad

Antal
arter
kumul.

1 Grenrör (Calamagrostis canescens) 81
1 Rörflen (Phalaris arundinacea) 49
1 Vass (Phragmites australis) 2
1 Sumpförgätmigej (Myosotis laxa ssp. caespitosa) 1
1 Sumpmåra (Galium uliginosum) 1 5
4 Revsmörblomma (Ranunculus repens) 1 6
16 Ältranunkel (Ranunculus flammula ssp. flammula) 1
16 Dyveronika (Veronica scutellata) 0,5 8
25 Strandlysing (Lysimachia vulgaris) 1 9
100 Kabbleka (Caltha palustris) 0,1
100 Ängsbräsma (Cardamine pratensis ssp. pratensis) 0,1 11
200 Majsmörblomma (Ranunculus auricomus) 12
300 Vattenpilört (Persicaria amphibia) 13
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6A- Vegetationstyp enligt NMR: 5.2.3.6.C Brunrörvariant av högstarrtyp (Carex acuta-
Calamagrostis purpurea variant). Växtsamhälle: grenrör-samhälle
6B - Vegetationstyp enligt NMR: 5.2.3.6.C Brunrörvariant av högstarrtyp (Carex acuta-
Calamagrostis purpurea variant). Växtsamhälle: rörflen-samhälle

Tabell 15. Fullständiga artlistor, resultat från täckningsgradsanalysen samt kumulativt antal arter i ruta 6C och 6D i
nordvästra analysområdet.

6C -Vegetationstyp enligt NMR: 5.2.3.6.C Brunrörvariant av högstarrtyp (Carex acuta-
Calamagrostis purpurea variant). Växtsamhälle: grenrör-samhälle

6D - Vegetationstyp enligt NMR: 5.2.3.6.C Brunrörvariant av högstarrtyp (Carex acuta-
Calamagrostis purpurea variant).Växtsamhälle: rörflen-grenrör-samhälle

6E Restaurerad slåtteräng,
5,64 m öster om 6A

Tabell 16. Fullständiga artlistor, resultat från täckningsgradsanalysen samt kumulativt antal arter i ruta 6E i
nordvästra analysområdet.

6E - Vegetationstyp enligt NMR: 5.2.3.6.C Brunrörvariant av högstarrtyp (Carex acuta-
Calamagrostis purpurea variant). Växtsamhälle: grenrör-samhälle

6C Restaurerad slåtteräng,
5,64 m söder om 6A

Del-
yta

(dm2)

Arter Täck-
nings-
grad

Antal
arter
kumul.

1 Grenrör (Calamagrostis canescens) 81
1 Sumpmåra (Galium uliginosum) 2
1 Ältranunkel (Ranunculus flammula ssp. flammula) 1
1 Plattstarr (Carex disticha) 0,5 4
2 Rörflen (Phalaris arundinacea) 16
2 Sumpförgätmigej (Myosotis laxa ssp. caespitosa) 1 6
4 Vass (Phragmites australis) 4
4 Strandlysing (Lysimachia vulgaris) 1
4 Revsmörblomma (Ranunculus repens) 0,5 9
25 Ängsbräsma (Cardamine pratensis ssp. pratensis) 0,1 10
200 Jättegröe (Glyceria maxima) 11
300 Kabbleka (Caltha palustris) 12

6D Restaurerad slåtteräng,
5,64 m väster om 6A

Del-
yta

(dm2)

Arter Täck-
nings-
grad

Antal
arter
kumul.

1 Grenrör (Calamagrostis canescens) 49
1 Rörflen (Phalaris arundinacea 49
1 Sumpförgätmigej (Myosotis laxa ssp. caespitosa) 1
1 Vasstarr (Carex acuta) 1
1 Strandlysing (Lysimachia vulgaris) 0,5
1 Ältranunkel (Ranunculus flammula ssp. flammula) 0,5 6
2 Sumpmåra (Galium uliginosum) 1 7
4 Revsmörblomma (Ranunculus repens) 2
4 Plattstarr (Carex disticha) 1 9
16 Vass (Phragmites australis) 1 10
25 Vattenpilört (Persicaria amphibia) 0,5 11
200 Jättegröe (Glyceria maxima) 12
300 Dyveronika (Veronica scutellata) 13

Del-
yta

(dm2)

Arter Täck-
nings-
grad

Antal
arter
kumul.

1 Grenrör (Calamagrostis canescens) 81
1 Rörflen (Phalaris arundinacea) 25
1 Sumpförgätmigej (Myosotis laxa ssp. caespitosa) 1
1 Sumpmåra (Galium uliginosum) 1 4
2 Revsmörblomma (Ranunculus repens) 0,5 5
4 Ältranunkel (Ranunculus flammula ssp. flammula) 1 6
9 Vass (Phragmites australis) 1
9 Dyveronika (Veronica scutellata) 0,5 8
49 Ängsbräsma (Cardamine pratensis ssp. pratensis) 0,1 9
100 Tuvttåtel (Deschampsia cespitosa) 1 10
400 Strandlysing (Lysimachia vulgaris) 11
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Figur 22.  Art/area kurva för ruta 6A – 6E.

Ruta 7 i nordvästra analysområdet

Resultatet av art/area- analysen visas i tabell 17-19 och figur 23

Tabell 17. Fullständiga artlistor, resultat från täckningsgradsanalysen samt kumulativt antal arter i ruta 7A och 7B i
nordvästra analysområdet.

7A Restaurerad slåtteräng,
centrum

Del-
yta

(dm2)

Arter Täck-
nings-
grad

Antal
arter
kumul.

1 Grenrör (Calamagrostis canescens) 49
1 Rörflen (Phalaris arundinacea) 49
1 Vass (Phragmites australis) 25
1 Ältranunkel (Ranunculus flammula ssp. flammula) 0,5 4
2 Dyveronika (Veronica scutellata) 1
2 Revsmörblomma (Ranunculus repens) 0,5 6
4 Sumpmåra (Galium uliginosum) 1
4 Ängsbräsma (Cardamine pratensis ssp. pratensis) 0,1 8
9 Tuvttåtel (Deschampsia cespitosa) 1 9
16 Sumpförgätmigej (Myosotis laxa ssp. caespitosa) 0,5 10
49 Svärdslilja (Iris pseudacorus) 0,5
49 Vattenpilört (Persicaria amphibia) 0,5 12
200 Vasstarr (Carex acuta) 13
300 Strandlysing (Lysimachia vulgaris) 14

7B Restaurerad slåtteräng,
5,64 m norr om 7A

Del-
yta

(dm2)

Arter Täck-
nings-
grad

Antal
arter
kumul.

1 Grenrör (Calamagrostis canescens) 49
1 Rörflen (Phalaris arundinacea) 49
1 Vass (Phragmites australis) 9
1 Sumpförgätmigej (Myosotis laxa ssp. caespitosa) 0,5 4
2 Sumpmåra (Galium uliginosum) 0,5 5
9 Vasstarr (Carex acuta) 4 6
25 Ältranunkel (Ranunculus flammula ssp. flammula) 0,5 7
49 Ängsbräsma (Cardamine pratensis ssp. pratensis) 0,1 8
200 Revsmörblomma (Ranunculus repens)
200 Strandlysing (Lysimachia vulgaris) 10
300 Bäckmärke (Berula erecta)
300 Kabbleka (Caltha palustris)
300 Vattenpilört (Persicaria amphibia) 13
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7A - Vegetationstyp enligt NMR: 5.2.3.6.C Brunrörvariant av högstarrtyp (Carex acuta-
Calamagrostis purpurea variant). Växtsamhälle: grenrör-rörflen-samhälle
7B - Vegetationstyp enligt NMR: 5.2.3.6.C Brunrörvariant av högstarrtyp (Carex acuta-
Calamagrostis purpurea variant). Växtsamhälle: rörflen-samhälle

Tabell 18. Fullständiga artlistor, resultat från
täckningsgradsanalysen samt kumulativt antal arter i ruta
7C och 7D i nordvästra analysområdet.

7C - Vegetationstyp enligt NMR: 5.2.3.6.C
Brunrörvariant av högstarrtyp (Carex acuta-
Calamagrostis purpurea variant). Växtsamhälle:
rörflen-samhälle

7D - Vegetationstyp enligt NMR: 5.2.3.6.C Brunrörvariant av högstarrtyp (Carex acuta-
Calamagrostis purpurea variant). Växtsamhälle:
förnarikt-grenrör-samhälle

Tabell 19. Fullständiga artlistor, resultat från täckningsgradsanalysen samt kumulativt antal arter i ruta 7E i
nordvästra analysområdet.

7E - Vegetationstyp enligt NMR: 5.2.3.6.C Brunrörvariant av högstarrtyp (Carex acuta-
Calamagrostis purpurea variant). Växtsamhälle: grenrör-samhälle

7C Restaurerad slåtteräng,
5,64 m söder om 7A, blötare

Del-
yta

(dm2)

Arter Täck-
nings-
grad

Antal
arter
kumul.

1 Rörflen (Phalaris arundinacea) 81
1 Vass (Phragmites australis) 16
1 Revsmörblomma (Ranunculus repens) 2
1 Sumpmåra (Galium uliginosum) 1
1 Dyveronika (Veronica scutellata) 0,5
1 Sumpförgätmigej (Myosotis laxa ssp. caespitosa) 0,5
1 Ältranunkel (Ranunculus flammula ssp. flammula) 0,5
1 Ängsbräsma (Cardamine pratensis ssp. pratensis) 0,5 8
2 Grenrör (Calamagrostis canescens) 25 9
4 Dunört cf. Kantdunört (Epilobium cf. E. tetragonum) 0,5 10
16 Sjöfräken (Equisetum fluviatile) 0,5 11
49 Vattenskräppa (Rumex hydrolapathum) 1
49 Strandlysing (Lysimachia vulgaris) 0,5 13
200 Stjärnblomma sp. (Stellaria sp.)
200 Vattenpilört Persicaria amphibia) 15
300 Tuvttåtel (Deschampsia cespitosa) 16

7D Restaurerad slåtteräng,
5,64 m öster om 7A, mer förna

Del-
yta

(dm2)

Arter Täck-
nings-
grad

Antal
arter
kumul.

1 Grenrör (Calamagrostis canescens) 81
1 Rörflen (Phalaris arundinacea) 26
1 Vass (Phragmites australis) 9
1 Sumpmåra (Galium uliginosum) 4
1 Sumpförgätmigej (Myosotis laxa ssp. caespitosa) 0,5 5
2 Ältranunkel (Ranunculus flammula ssp. flammula) 0,5 6
4 Vasstarr (Carex acuta) 1 7
49 Strandlysing (Lysimachia vulgaris) 0,5 8
200 Revsmörblomma (Ranunculus repens) 9

7E Restaurerad slåtteräng,
5,64 m väster om 7A

Del-
yta

(dm2)

Arter Täck-
nings-
grad

Antal
arter
kumul.

1 Grenrör (Calamagrostis canescens) 81
1 Rörflen (Phalaris arundinacea) 16
1 Vass (Phragmites australis) 16
1 Sumpmåra (Galium uliginosum) 1 4
2 Ältranunkel (Ranunculus flammula ssp. flammula) 1 5
4 Sumpförgätmigej (Myosotis laxa ssp. caespitose) 0,5 6
16 Vasstarr (Carex acuta) 1 7
25 Ängsbräsma (Cardamine pratensis ssp. pratensis) 0,5 8
49 Revsmörblomma (Ranunculus repens) 0,5 9
100 Strandlysing (Lysimachia vulgaris) 0,5 10
200 Vattenpilört (Persicaria amphibia) 11
400 Kabbleka (Caltha palustris) 12
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Figur 23.  Art/area kurva för ruta 7A–7E.
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6       DISKUSSION

6.1    MARKHÄVDKARTERING

6.1.1  Subjektiv bedömning

Den subjektiva bedömningen av hävdtillståndet, måste anses som en av de större felkällorna,
både när det gäller 2002: års resultat, samt vid jämförelse mellan de olika inventerings-
tillfällena. Det här gäller framförallt på betesmarker, där man inte har några exakta gränser, i
form av siffror, för hur vegetationen skall se ut i varje klass. Dock kan man anta, att
bedömningen är korrektare och mer likartad, när det gäller den grövre indelningen, dvs. väl
hävdat respektive svagt hävdat, än då man använder sig av den finare skalan med klasserna 1 till
4.
En sak som dock bör beaktas i det här sammanhanget, är att syftet med markhävkarteringen inte
är kopplad till någon arealmässigt definierad måluppfyllelse. Behovet av att få fram statistiskt
bearbetningsbar data, är alltså inte aktuellt. Syftet är istället, att få fram en heltäckande bild av
den aktuella hävdstatusen i området, som kan tjäna som underlag vid utvärdering av de åtgärder
som satts in och vid planering av det framtida arbetet.

Fördelen med metoden som används är, att man kan inventera stora arealer under en relativt kort
tid. Under 2002 bedömdes sålunda ca 1800 ha i fält under tidsperioden 9 september till 16
oktober.
Att det är en person, som utför inventeringen innebär både för- och nackdelar. Fördelen är att
samma bedömningsgrunder och värderingar, ligger som underlag till all klassificering. Fler
inventerare hade dock kunnat utföra inventeringen under en kortare tidsrymd. Under den tid som
nu förflyter mellan första och sista inventeringsdagen, fortsätter betesdjuren att tugga i sig
vegetation, samtidigt som betestillväxten avtar. Hävdstatusen på betesmarkerna bör sannolikt bli
bättre och bättre, under de veckor som inventeringen pågår. Den här effekten är dock svår att ta
hänsyn till.

6.1.2  Högstarrvegetation och välhävdbegreppet

Beroende på om marken är torr, frisk eller fuktig, gäller olika krav på mängden kvarstående
vegetation, för att området skall klassas som välhävdat. På torrare marker med en sämre
produktionsförmåga domineras vegetationen av S- och SR- strateger, vilka har en låg
tillväxtpotential. Med rätt betestryck, dvs. antalet djur i förhållande till mängden tillgängligt bete,
brukar det inte vara några svårigheter, att åstadkomma en välbetad grässvål och därmed ett gott
hävdtillstånd.. Problemen brukar däremot öka med fuktighetsgradient och produktionsförmåga.
Om vegetationen samtidigt domineras av osmakliga arter med dålig smältbarhet och lågt
näringsinnehåll, t.ex. veketåg (Juncus effusus), vasstarr (Carex acuta) eller tuvtåtel (Deschampsia
cespitosa), uppstår en situation, där det är oerhört svårt att med enbart bete erhålla ett gott
hävdtillstånd (Stephansson 1987; Andersson 1999).
I högstarrvegetation är gränsen för välhävdat satt till 10 cm. Det här grundar sig på, att vasstarr
missgynnas om störningen är sådan, att man når vegetationshöjder om ca 7cm (Ekstam &
Forshed 1996). Med erfarenheter från fältarbetet kan man i efterhand konstatera, att det här
verkar vara en extremt svår gräns att klara. Flertalet områden med den här typen av vegetation
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hade istället en vegetationshöjd på 10 till 20cm. Frågan är om gränsen på 10 cm är realistisk. Kan
man med hänsyn till betesdjurens välbefinnande, fodra ett så pass högt betestryck som krävs, om
de enbart har tillgång till den här typen av vegetation? För att besvara den här frågan, krävs det,
att man hittar studier om hur en sänkt konsumtionsförmåga, påverkar djur med olika
näringsbehov.

6.1.3  Problemet med klass 2

När det gäller hävdintensiteten på betesmarker, ger klassificeringssystemet inte alltid en rättvis
bild av den verkliga situationen. Det här gäller framförallt klass två inom svagt hävdade
betesmarker. I metodbeskrivningen har klassen benämnts som en sorts slaskgrupp, där den
kvarstående vegetationen kan skifta rejält i höjd och mängd. Man kan alltså inte ge en enhetlig
bild av hur vegetationen ser ut. Det enda man med all säkerhet kan säga, är att arealen i den här
klassen, inte uppfyller kriterierna för välhävdat.
Med hänsyn till det här resonemanget, samt diskussionen kring vasstarr i avsnitt 6.1.2 borde man
särskilja den ”hyfsat betade starrvegetationen” från resten av klass 2. På det här viset skulle man
få en mer reell bild av vegetationens utseende utan att möjligheten till jämförelse med de tidigare
inventeringarna försvårades. Speciellt viktigt är detta, då man använder resultatet från
markhävdkarteringen som ett instrument vid planering av framtida skötsel- och
restaureringsåtgärder.

6.1.4  Ojämn kvalitet på ortofotona

På den här typen av mark där man har väldigt lite fasta referenspunkter, är man som inventerare
extremt beroende av att otofotona håller en hög kvalitet. Om man inte kan lokalisera sig med
hjälp av diken och videbuskage, blir gränsdragningen väldigt osäker.
Inom inventeringsområdet håller ortofotona generellt sett en bra kvalitet, dock finns det ett stråk
tvärsöver Hammarsjön, där bilderna tappar i skärpa. Det här drabbar området mellan Hovby och
Kavrö, samt större delen av Rinkaby ängar. Hur pass mycket det här inverkar på resultatet, är
svårt att spekulera i. Det som talar för att felet skulle vara av mindre betydelse, är faktumet, att
det drabbade området har en ganska bra hävdstatus och en relativt enhetlig vegetation. Det här
medför, att man inte har samma behov av att lokalisera och rita in små ytor på underlagskartan.
Något som man dock kan säga med säkerhet, är att tidsåtgången ökar markant i sådana här
situationer. Genom att komplettera ortofotot med olika skikt t.ex. vattendrag / diken skulle man
generellt sett, kunna förbättra orienteringsförmågan i fält.

6.1.5  Dubbeltolkning

Arbetssättet att först rita in hävdintesitetsområden på ortofoto i fält, och sedan föra över kartorna
för hand till digital form, innebär att man tolkar informationen två gånger. En osäker
gränsdragning i fält riskerar alltså, att bli ännu mer osäker och felaktig i den digitala versionen.
Som exempel på det här kan nämnas gränsen mellan bladvassbältet och högstarrvegetationen. Att
bedöma denna i fält, kunde ibland te sig som rena gissningsleken.
Dubbeltolkningen skulle kunna undvikas, om man scannade in fältkartorna. Vid
digitaliseringsprocessen utnyttjar man sedan områdesgränserna på den digitala kartan som mall.
En effektivare metod är att med hjälp av en GPS mottagare, ta bort osäkerheten redan i fält.
Tillsammans med en bärbar dator kopplar man redan vid inventeringstillfället information
beträffande hävdstatus m.m., till ett inmätt områdes koordinater i en databas. Eftersom metoden
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kräver, att man går längs alla gränser som skall mätas in, är det tidsmässigt inte rimligt att enbart
använda sig av den här tekniken. På områden med enhetlig vegetation och lättidentifierade
gränser, t.ex. flertalet slåtterängar, går det troligtvis snabbare att rita i gränserna på ett ortofoto.
När det däremot gäller gränsen mellan den hävdade strandängen och bladvasszonen, samt på
mosaikartade betesmarker med avsaknad av naturliga referenspunkter, bör man med hjälp av
GPS teknik kunna öka noggrannheten markant, utan att tidsåtgången stiger.

6.1.6  Restaurerad mark påverkar andelen välhävdad mark negativt!

Betydande arealer var utsatta för restaurerande åtgärder under 2002. 1996 betraktades
restaurerad mark som svagt hävdad, samt ingick i den totala arealen hävdad mark, trots att den i
ordets rätta bemärkelse inte var hävdad. Vid sammanställningen av 2002 års data fick det här
handlingssättet, betydande negativa konsekvenser för andelen väl hävdad mark. I praktiken
innebar det, att ju fler hektar som restaurerades, ju lägre kom andelen väl hävdad mark att bli.
För att exemplifiera detta,  kan man räkna på 2002: års resultat. Genom att addera de 67 hektaren
som restaurerades 2002 till totalsumman hävdade strandängar, förändras andelen väl hävdad
mark från 56 % till 54 %.
En mer korrekt bedömning är, att betrakta arealen som potentiella hävdade strandängar, under det
år som restaureringsåtgärden utförs. Genom att redovisa arealen separat, löser man problemet på
ett enkelt sätt.

6.1.7  Varför är det så stora skillnader i hävdintensitet mellan delområdena?

När man tittar på resultaten från markhävdkarteringen, slås man av de stora skillnaderna i
hävdintensitet mellan de fyra delområdena. Strandängarna längs den östra och västra sidan av
Hammarsjön står i en klass för sig själv, medan norra delen av våtmarksområdet utan tvekan
hamnar längst ned på skalan. Det här beror på en mängd faktorer, varav några kommer att belysas
i texten nedan.

ü Östra och västra Hammarsjön har en större andel slåttrad mark i förhållande till betesmark.
En sen slåtter ger i princip alltid ett välhävdat tillstånd. Efterbete tillämpas på stora arealer i
båda områdena, vilket innebär att det enskiktade tillståndet som skapas vid slåttern bibehålls.
För CS-strategerna innebär detta fortsatt stympning, dvs. förlust av biomassa, vilket påverkar
dem negativt.

ü Om man tittar på jordartskartan, kan man generellt säga att de välhävdade områdena,  ligger i
områden där ytjordarterna domineras av svallsediment i form av sand och grovmo. Även
områden med glacial lera kan sägas tillhöra den här kategorin. Inom den norra och södra
delen av våtmarksområdet där jordarterna i stor utsträckning består av svämsediment, gyttja
och gyttjelera, verkar de tre arterna veketåg (Juncus effusus), vasstarr (Carex acuta) och
tuvtåtel (Deschampsia cespitosa) inta en betydligt mer dominerande ställning genom ett
aggressivare växtsätt. Den här uppdelningen kan bero på att sand och grovmo, har en sämre
vattenhållande förmåga, samt är näringsfattigare, vilket sänker CS-strategernas
konkurrenskraft. En annan tänkbar förklaring är förekomsten av tvåvärt järn i gyttjesubstans
(Levin 1990). Som nämnts tidigare i kapitel 3.7.1 har de här tre arterna utvecklat en god
tolerans emot denna form av järn.



Tsunami 1-2004 Pyret Oveson
Hävdtillståndet på betesmarker..

49

Eftersom de olika arterna har olika pH-preferenser, borde man kunna förklara en viss arts
dominans med hjälp av ytjordarten i området. Den här kopplingen går dock inte att göra med
enbart jordartskartan.

6.1.8  Ökad areal men sämre hävdintensitet – vad kan vara orsaken?

Årets resultat från markhävdkarteringen, i jämförelse med de två tidigare inventeringarna pekar
på, att den totala arealen hävdad strandäng har ökat något, samtidigt som hävdintensiteten har
stagnerat. Den sämre hävdintensiteten är i princip uteslutande koncentrerad till betesmarker.
Några av de faktorer som kan vara tänkbara, diskuteras i nedanstående text.

ü Den kraftiga översvämningen under våren 2002 gav med stor sannolikhet ett högre
näringstillskott än normalt, vilket kan räknas som en bidragande orsak till den sämre
hävdintensiteten på betesmarkerna. Som tidigare diskuterats i avsnittet Växtekologi,
evolutionär strategi och artsammansättning, domineras vegetationen inom vissa områden av
arter, med en tydligt utvecklad CS-strategi. De här arterna svarar direkt på ett högre
näringstillstånd genom en ökad tillväxt. Torkan och värmen under augusti och september
drabbade främst betestillväxten på de högre liggande partierna.  Stora arealer av
strandängarna inom Kristianstad Vattenrike har dock ett högt grundvattenstånd, vilket gör
dem relativt okänsliga för torka. Den här typen av variationer i betestillgång kan vara svåra
att hantera för djurägare. Ofta har man ett begränsat djurantal, som vid normalår ger en
korrekt beläggning på den betesareal man har till förfogande. En ökad betestillgång enstaka
år, resulterar normalt i, att man får ett för lågt betestryck med mycket kvarstående vegetation.

ü Kartunderlaget som har använts vid de tre inventeringstillfällena skiljer sig markant åt. 1989
använde man ortofoto i skalan 1:10000, kompletterat med markanvändningskartor och en
översiktlig vegetationskarta, för att identifiera markanvändning- och vegetationsgränser. Vid
den andra inventeringen 1996, nyttjade man samma skala, men nöjde sig med den
ekonomiska kartan samt resultatet från 1989 års inventering. 2002 användes i huvudsak
ortofoto i skal 1:5000 som underlagskarta. Tidsperioden som förflutit mellan den första och
sista inventeringen innebär med all sannolikhet, att kvaliteten på ortofotona har förbättrats. En
kvalitetsmässigt bättre underlagskarta i en större skala innebär att säkerheten beträffande
lokalisering och gränsdragning, bör vara högre vid markhävdkarteringen 2002, jämfört med
de tidigare inventeringarna.

ü Faktumet, att det är tre olika personer som utfört inventeringarna, återkommer igen. Dock
måste det omnämnas, eftersom en något felakig referensmall för någon av klasserna svagt
hävdad eller väl hävdat, kan ha bidragit till den utveckling som speglas i tabell 4 och figur 12.

6.1.9  Bättre resultat –vad bör man fundera över?

ü Den totala dominans som de tre CS-strategerna uppvisar inom vissa områden, kan tolkas som
att arterna har snudd på optimala förhållanden beträffande stress och störning. Om man
dessutom tar hänsyn till, att arterna är utrustade med ett effektivt försvar mot avbetning, inser
man svårigheten, att uppnå ett godtagbart hävdtillstånd genom ett kontinuerligt bete med
samma djurantal under hela betessäsongen. Betestrycket blir för lågt under försommaren, då
betestillväxten är hög. Följden blir att vegetationen blir förvuxen och ännu mer osmaklig samt
får ett lägre näringsinnehåll.
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Det lättaste sättet att komma till rätta med det här problemet, är att överföra en del av
betesmarken till slåttermark med efterbete. En högre beläggningsgrad på den resterande
betesarealen under försommaren innebär att graden av störning ökar, vilket sänker CS-
strategernas konkurrensförmåga. Växten förlorar en större del av sin bladmassa, vilket ger en
sämre fotosyntesförmåga och möjligheten att dominera växtsamhället minskar.

Eftersom våtmarksområdet är väldigt heterogent, kan man dock inte använda sig av den här
metoden som en generell lösning vid svag hävd. Varje lokal måste bedömas efter de
förutsättningar som råder på platsen. Faktorer såsom fuktighet och stenförekomst är direkt
avgörande för möjligheten till maskinell slåtter. Förutom framkomlighet krävs det även att
lantbrukaren / markanvändaren har avsättning för skörden samt är intresserad av traditionell
ängsslåtter.

För att bevara och förstärka den blå bården bör man ha som målsättning att de strandnära
delarna betas under större delen av vegetationsperioden.

ü Olika djur har olika betesvanor och betespreferenser (Pehrson 2001). Det här visar sig inte
bara mellan raser, utan även mellan individer. Olika raser har som anpassning till en viss typ
av vegetation eller miljö utvecklat olika medfödda beteenden. I praktiken kommer de här
medfödda beteendena ofta som uttryck, i att djuren instinktivt vet, vad som går att äta och i
vilken mängd. Även mellan individer kan det finnas skillnader. Inlärda betesbeteende och
förvärvade erfarenheter kan spela en stor roll för ett djurs förmåga, att utnyttja olika typer av
bete. Inlärningen sker framförallt mellan ko och kalv, men även mellan djur i en
sammanhållande grupp och i viss mån mellan djurslag (Pehrson 2001).
Det här faktumet är, extra viktigt att komma ihåg, då man har att göra med osmaklig och
svårbetad vegetation. Genom att låta samma djurgrupper återkomma till samma område år
efter år, har man alltså ett betydligt bättre utgångsläge, när målet är att åstadkomma ett
välhävdat tillstånd.

6.2    ART/AREA- OCH TÄCKNINGSGRADSANALYS

När det gäller artarea- och täckningsgradsanalysen finns det inga direkta resultat att jämföra med,
utan inventeringen bör ses som en grunddokumentation. Det här faktumet bygger på att en
art/areakurva är specifik för ett visst område, och kan därför inte jämföras med kurvor från andra
ytor. Det som däremot går att resonera kring, är själva metoden, dess för- och nackdelar, dels
utifrån den erfarenhet som förvärvades vid fältarbetet, samt utifrån den litteratur som finns
tillgänglig.

6.2.1  Orienteringspunkter och fasta markeringar

Eftersom den här metoden bygger på att man följer vegetationsförändringar inom ett specifikt
område, är det enormt viktigt att inventeringsytornas exakta position går att återfinna. En förlorad
ruta innebär, att man går miste om information rörande vegetationsförändringar. Vidare går
mycket tid förlorad i själva uppletandefasen, men även när man måste utföra
grunddokumentation i en ny ruta.

Inom Rinkaby holme, som i det här fallet kan fungera som en representant för stora delar av
våtmarksområdet, finns det mycket dåligt med fasta referenspunkter i naturen. Området är flackt
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och saknar i princip fullständigt gamla träd och jordfasta stenar. Videbuskagen, som det i och för
sig finns gott om, är i det här syftet oanvändbara. Mängden vide, samt förmågan att snabbt
expandera och på så vis förändra utseende, innebär att de måste klassas som mindre beständiga
ting.
På Rinkby holme har de kraftiga stolparna som markerar gångstigen, fått fungera som
orienterings- och utgångspunkter. Alternativet hade varit att arbeta med syftlinjer. I det fallet kan
man utnyttja avlägsna föremål t.ex. ledningsstolpar och kyrktorn, som ligger i linje med den fasta
markeringen. Kravet på dokumentation ökar dock, när man använder sig av den här typen av
orienteringspunkter.
Genom att placera ytorna längs en linje, kan dock behovet av startpunkter reduceras till ett
minimum.

Tanken är alltså, att man vid en återinventering relativt snabbt skall finna utgångspunkten.
Därefter bör man kunna lokalisera de nedslagna järnrören med hjälp av en kartskiss från
grunddokumentationen, kompassriktning samt en metalldetektor.
Att använda sig av GPS koordinater, både när det gäller orienteringspunkter och fasta
markeringar, ökar rimligtvis återfinnandegraden. En faktor som i det här fallet bör
uppmärksammas, är att olika GPS mottagare har olika noggrannhet. En sämre noggrannhet
innebär, att ytan som måste sökas av med metalldetektor ökar, vilket automatiskt leder till en
större arbetsinsats.
Om flera rutor placeras i närheten av varandra, kan det vara svårt att identifiera den enskilda
rutan. För att underlätta det här, bör man använda sig av något av de standardmönster för
utläggning av småytor inom en storyta, som finns definierade. En felidentifierad ruta kan i värsta
fall ge resultat, som innebär att skötseln på området ifrågasätts.

När man använder sig av fasta markeringar på marker, som hävdas genom slåtter eller bete, måste
man vara extremt noga med att slå ned järnrören, så att de inte sticker upp ovanför markytan. Att
djur skadar sig eller att en lantbrukare råkar ut för maskinhaveri, är inte acceptabelt. Fasta
markeringar i form av nedslagna järnrör på torvmark och icke fast mark rekommenderas
egentligen ej i litteraturen (Ekstam & Forshed 1996). Rören har en benägenhet att sjunka, och ger
efter ett tag inte längre utslag på metalldetektorn. Det här faktumet, i kombination med de årliga
översvämningar som präglar stora delar av Kristianstads Vattenrike, innebär alltså en osäkerhet
huruvida de fasta markeringarna på Rinkaby holme, kommer att stanna kvar i samma position
eller ej. Som alternativ skulle man kunna använda sig av horisontellt nedgrävda järnbleck.

6.2.2  Rutramen i kombination med hög vegetation

Att använda sig av en rutram, med i det här fallet med elastiska snören spända i ett rutnät över, är
inte helt enkelt då man inventerar slåtterängar eller annan mark med en högre vegetation. Ramen
lägger sig ovanpå vegetationen, och man får vika undan växtera för att på så vis ”bana väg” för
att få ned den mot marken. Detsamma gäller, när man skall dela upp kvadratmetern i delytor
enligt figur 11.
Enligt Ekstam & Forshed 1996 kan man till viss del undvika det här, genom att ersätta de
elastiska snörena med stavar eller pinnar som sticks in från sidan av ramen. Risken är ändå stor,
att vissa växter hamnar i fel ruta eller till och med på fel sida rutramen, vilket i slutändan
påverkar det kumulativa antalet arter. I områden med ett lågt artantal, tex. nordöstra
analysområdet Rinkaby holme, kan den här faktorn få betydande konsekvenser på art/areakurvan.
Kurvans ”välvning” kommer direkt att påverkas av en eller ett par arters felplacering. Det här
innebär, att man kan göra en felaktig tolkning av växtsamhällets arttäthet, samt hävdkontinuiteten
i området. I ett uppföljande sammanhang kan det här i värsta fall medföra, att man får två kurvor,
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som är extrema på var sitt håll, och som i sådana fall skulle indikera på en väsentlig förbättring /
försämring av området.

6.2.3  Täckningsgrad i hög vegetation

För en oerfaren inventerare är det svårt, att utföra en korrekt täckningsgradsbedömning. Förutom
erfarenhet finns det ytterligare ett par faktorer, som påverkar resultatet. Arter med flikiga eller
smala blad är svårare att bedöma, än arter med hel bladskiva. Medelhöga täckningsgrader räknas
oberoende av erfarenhet som mer svårbedömda (Ekstam & Forshed 1996).
När man inventerar slåtterängar med hög vegetation, ex. Rinkaby holme, ställs man inför
ytterligare en svårighet. Problemet består i, att vegetationen är flerskiktad, med ett högre relativt
slutet skikt, samt ett lägre skikt där arter och individer förekommer mera spritt. Om man tittar på
rutan rakt uppifrån, ser man således bara det högre skiktet. När man ska bedöma täckningsgraden
hos arterna i det lägre skiktet, får man förlita sig på intrycket från art/areaanalysen, då rutan
genomsöks mycket noga. Man får alltså ingen översiktlig bild av dessa arters förekomst och
utbredning, vilket ger en större osäkerhet beträffande täckningsgrad.
Även gräs utan fröställningar kan vålla problem, då dessa lätt kan förväxlas med starr.

I den här typen av vegetation, där man har ett flertal arter med en mycket låg täckningsgrad, är
det nödvändigt, att använda en 11-gradig skala. Genom att ha fler klasser i de lägre
täckningsgradsintervallerna, kan man även följa små mängdförändringar i vegetationen.

6.2.4  Tidsåtgång

Art/area- med täckningsgradsanalys måste anses som en relativt tidskrävande metod. Huruvida
nyttan uppväger kostnaderna, går dock först att svara på, när man utfört den första uppföljande
inventeringen. Tillvägagångssättet där man går igen varje delyta extremt noga, innebär emellertid
att man bör ha en stor säkerhet beträffande artlistan, förutsatt att de uppföljande inventeringarna
utförs vid samma tidpunkt.

6.2.5  Kritik

Kritiken mot metoden har framförallt riktat sig mot det framräknade art/areaindex, som från
början användes som ett mått på arttätheten (Larsson 1998). Genom att enbart använda sig av
artlistorna, samt kurvans utseende, dvs. hur pass välvd samt till vilken nivå den når, kan man
dock på ett enkelt sätt åskådliggöra förändringar i arttäthet och artrikedom över tiden inom ett
specifikt område.
En fråga som hela tiden har varit oviss, är hur många rutor som bör placeras ut. Svaret är inte
självklart, och olika personer ger olika svar. Inom de länsstyrelser som använde sig av metoden i
uppföljande syfte 1998, varierade antalet rutor/objekt mellan 1 till 8. Även hur ofta uppföljningen
skulle ske, samt vilka kompletterande metoder som använts tillsammans med art/areaanalysen,
växlade mellan de olika länen (Larsson 1998).
Huruvida rutorna skall placeras ut subjektivt eller ej, är en annan omdiskuterad fråga. Enligt
Ekstam & Forshed 1996 är det i uppföljningssammanhang tillämpligt att rutorna läggs ut
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subjektivt, så att de representerar ett växtsamhälle med enhetlig vegetation. Motivet är i främsta
hand ekonomiskt.

I Naturvårdsverkets projekt; Metoder för miljöövervakning av vegetation, förkastas i princip både
art/area- och täckningsgradsanalysen. Orsaken är, dels den kritik som riktats mot
art/areametoden, dels pga. för stort personberoende och subjektivitet. För miljöövervakning och
uppföljning ligger fokus istället på en form av förenklad nålsticksanalys, samt förekomstanalys
med objektiv utläggning av rutorna. Eftersom materialet ännu är opublicerat, bör man vara
försiktig med att använda resultaten i ett större resonemang.

6.2.6  Artdiversitet och samhällsstruktur

Antalet arter skiljer sig drastiskt åt mellan det södra och det nordöstra analysområdet, och
huvudresultatet är att en störningsregim i form av slåtter ökar artdiversiteten påtagligt, samt att
samhällsstrukturen påverkas. Påträffade arter har sin huvudsakliga populationstyngd på fuktiga
till blöta marker, vilket är att förvänta med tanke på att områdets ringa höjd över havet i
kombination med Helgeåns årliga vattenståndsfluktuationer. Flertalet av arterna, t.ex. kabbleka
(Caltha palustris) och ängskavle (Alopecurus pratensis) indikerar dessutom intermediära till rika
kvävenivåer (Ekstam & Forshed 1997).

Södra analysområdet
Artrikedomen i det hävdade området, dvs. ruta 1-4, ligger i intervallet 15-25 arter/m2. Flest arter
återfinns i ruta 1, som har den lägsta markfuktigheten. Den dominerande vegetationstypen är
fuktäng av högstarrtyp. I jämförelse med fastmarksängar, där artantalet ofta uppgår till 30 – 35
per kvadratmeter, kan alltså slåtterängarna på Rinkaby holme te sig som tämligen triviala.
Artrikedom är dock inget bra mått när det gäller att följa upp kvalitetsmål. I hävdhistoriskt
betingade växtsamhällen är det istället intressant att följa förändringar i artinnehåll och arttäthet
samt arternas inbördes mängdförhållanden.

Inom samtliga rutor är det en eller ett par högvuxna arter med SC-strategi som dominerar kraftigt.
Detta gäller framförallt vasstarr (Carex acuta) och plattstarr (Carex disticha). De här arterna, ger
en effektiv beskuggning av marken under sommaren, vilket resulterar i, att de lågvuxna arterna är
små och gängliga med en låg till mycket låg täckningsgrad. Växterna i det lägre
vegetationsskiktet består till största delen av arter med lågt ställda blad eller ett krypande växtsätt.
För arter med den här strategin är de lågbeståndsfaser, som förekommer vår och höst helt
avgörande för deras fortsatta existens (Ekstam et al.1988). En låg vegetationshöjd innebär, att
konkurrensen om solljuset utjämnas.
Enbart ett fåtal arter i artlistan, däribland höskallra (Rhinanthus serotinus ssp. vernalis), är
ettåriga växter, som uteslutande satsar på föryngring via frön. Resterande arter är fleråriga med i
huvudsak vegetativ förökning. Med tanke på de dominerande arternas täta växtsätt är antalet
tillgängliga etableringsytor få, vilket gör fröföryngring till en tämligen riskabel taktik.

Rariteter förekommer mycket sparsamt i det här området. Ett par arter förtjänar dock att
omnämnas.
Ett mindre bestånd blåtåg (Juncus inflexus) påträffades i ruta 3A. Arten är enligt den svenska
rödlistan missgynnad men för närvarande ej direkt hotad, så länge dess naturliga växtplatser,
rikkärr och näringsrika fuktängar, bibehålls. Blåtåg återfinns i västra, södra och nordöstra Skåne,
samt på södra Öland och mellersta Gotland (http://www-
umea.slu.se/MiljoData/webrod/Artsida.cfm). Inom Herculesreservatet återfinns en större
population blåtåg i betesmarken runt dammarna.
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Arten kräver en fuktig och näringsrik miljö, utan träd och buskskikt. Till skillnad från veketåg
(Juncus effusus) kräver den ett högre pH, samt något torrare förhållanden. Arten är tolerant mot
årlig slåtter eller ett svagt bete, men återfinns inte på extremt välhävdade betesmarker (Richards
et al. 1941a)
Brunven (Agrostis canina), höskallra (Rhinanthus serotinus ssp. vernalis), strandviol (Viola
persicifolia), ängsruta (Thalictrum flavum) är några av de arter som ur ett hävdhistoriskt
perspektiv är intressanta. Arterna är starkt hävdgynnade och har sin populationstyngdpunkt i
äldre fodermarker (Ekstam & Forshed 1997). Dessa arters framtida utveckling kan alltså ge en
direkt indikation, på hur väl området hävdas.

Fuktgradienten ger sig till känna i bl.a. ruta 4A där arter såsom kärrsilja (Peucedanum palustre)
och dyveronika (Veronica scutellata) börjar dyka upp.

Utseendet på art/areakurvorna, dvs. den snabba stigningen som sedan planar ut, tyder på att
vegetationen i de olika rutorna har en relativt finkornig struktur. De arter och individer som
förekommer, är alltså förhållandevis jämnt fördelade i rummet, samtidigt som artantalet per
ytenhet är relativt högt i förhållande till artmax.

Som nämnts tidigare är ruta 5A och 5B belägna i bladvassbältet strax utanför slåtterängen.
Området är betydligt blötare vilket bl.a. avspeglar sig i artlistan. Arter som är anpassade till
våtare förhållanden t.ex. topplösa (Lysimachia thyrsiflora) återfinns i båda rutorna. Vasstarr
(Carex acuta), som var en av de dominerande arterna i det hävdade området, får här konkurrens
av bladvass (Phragmites australis). Bladvass är en renodlad konkurrensstrateg, och har under
ohävdade förhållande en större konkurrensförmåga än SC-strateger.

Nordvästra analysområdet
Artrikedomen i det nordvästra analysområdet varierar mellan 8 och 13 arter/m2 och artlistorna är
i princip identiska med en viss variation i täckningsgrad. De dominerande arterna är grenrör
(Calamagrostis canescens) och rörflen (Phalaris arundinacea), vilka båda är extremt
konkurrenskraftiga arter. Den återupptagna slåttern har dock haft en negativ inverkan på
bladvassen. Från att ha dominerat området 1997 (Wallsten 1998), är täckningsgraden idag
betydligt lägre. Den hårda konkurrensen om solljuset i det övre skiktet medför, att endast ett fåtal
arter lyckas existera i bottenskiktet. Sumpmåra (Galium uliginosum), sumpförgätmigej (Myosotis
laxa ssp. caespitosa), ältranunkel (Ranunculus flammula ssp. flammula) och revsmörblomma
(Ranunculus repens) är fyra av dessa och återfinns i samtliga rutor. Resterande arter återfinns
med ett fåtal ojämnt spridda individer.
Det låga artantalet i ruta 7D beror sannolikt på ett större förnainnehåll, vilket bidrar till sämre
etableringsförhållanden.
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PLACERING AV DE FASTA MARKERINGARNA PÅ RINKABY HOLME

De fasta markeringarnas placering och riktning är inmätta med GPS mottagare i Rikets nät RT
90. GPS mottagarens noggrannhet är ± 2m. Kompassriktning och koordinater för start-
/utgångspunkter i respektive analysområde, samt koordinater för de fasta markeringarna i ruta 1-7
återfinns i nedanstående tabell. Punkterna finns markerade i ortofotot nederst på sidan.

Punkt nr. Kompassriktning Y X
1 Start – södra analysområdet 178°N 6209343 1402707

2 Ruta 1 6209316 1402705
3 Ruta 2 6209286 1402704
4 Ruta 3 6209256 1402702
5 Ruta 4 6209213 1402698
6 Ruta 5 6209168 1402694
7 Start – nordvästra analysområdet 314°N 6209309 1402553

8 Ruta 6 6209331 1402534
9 Ruta 7 6209356 1402514

Ortofoto över Rinkaby holme. Den orange linjen markerar stigen mellan spångsystemet och
fågeltornet. Punkt 1 och 7 utgår från de orangemarkerade stolparna som markerar gångstigen
För en översiktlig bild av Herculesreservatet hänvisas till bilaga A, karta 15.
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