!

EXAMENSARBETE
Hösten 2012

Landskapsvetenskap

Kan gullstånds hålla stånd?
- återinventering av Senecio paludosus i
Kristianstad Vattenrike 2012

Författare

Håkan Östberg

Handledare

Johanna Grönroos
Kjell-Arne Olsson
Examinator

Magnus Thelaus

!

Examensarbete i Landskapsvetenskap 15 hp / Degree project in Landscape Science 15 hp
Handledare/supervisor:
Johanna Grönroos, universitetslektor i biologi
Kjell-Arne Olsson, botaniker
Examinator/examiner:
Magnus Thelaus, universitetslektor i biologi
Författare/author:
Håkan Östberg
Svensk titel:
Kan gullstånds hålla stånd? Återinventering av Senecio paludosus i Kristianstad Vattenrike 2012
English title:
May Fen ragwort hold it´s ground? Reinventory of Senecio paludosus in Kristianstad Vattenrike
2012
Sammanfattning
Botanisten Kjell-Arne Olsson inventerade 1983 kärlväxten gullstånds Senecio paludosus i Skåne
och fann ett stort antal lokaler inom Biosfärområde Kristianstad Vattenrike. Under 2012 har en
återinventering av 1983 års undersökning gjorts för att studera om det skett någon förändring av
gullståndsbeståndet i Vattenriket sedan förra inventeringen. Resultatet visar att det inte skett någon
generell förändring av antalet gullstånds i Vattenriket, på vissa lokaler har de ökat i antal medan i
andra har de minskat. Däremot visar återinventeringen att nästan hälften av lokalerna har försvunnit
under samma tid. Den främsta förklaringen till detta är att gullstånds inte klarat konkurrensen med
övrig vegetation, övervägande har det varit små lokaler med unga konkurrenskänsliga plantor.
Utöver konkurrensen har även andra faktorer som långvariga högvatten, bete och
karminspinnarlarver Tyria jacobaeae bidragit till minskningen. Trots detta ser framtiden stabil ut
för gullstånds i Kristianstad Vattenrike då flera mycket starka lokaler finns i regionen.
Abstract:
Botanist Kjell-Arne Olsson inventoried the plant fen ragwort Senecio paludosus 1983 in Scania and
found a big number of locations within Biosphere Reserve Kristianstad Vattenrike. In 2012, a reinventory of the 1983 survey was carried out to study whether there has been any change in the fen
ragwort population in Kristianstad Vattenrike since the last inventory. The results show that there
has been no overall change in the number of fen ragwort in Kristianstad Vattenrike, on certain
premises they have increased in number while in others they have fallen. However, the inventory
shows that almost half of the locations with fen ragwort have disappeared during the same period.
The main reason for this is that fen ragwort did not manage to competitive with other vegetation,
taking in consideration this has been smaller premises with young plants. In addition to competition
other factors such as prolonged high water, grazing and caterpillars from Tyria jacobaeae
contributed to the decrease. Despite this the future looks stable for fen ragwort in Kristianstad
Vattenrike where several very strong premises exist in the region.
Nyckelord/Key words: gullstånds, Senecio paludosus, Tyria jacobaeae, vattenstånd, Kristianstad
Vattenrike, hävd, landskapsvetenskap
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1. Inledning

Tänkt dig en solig augustidag i Kristianstad. Du går längs med Helgeå i Tivoliparken och
njuter av sommarvärmen. Kanske lyfter du blicken och beundrar svalorna som likt
luftakrobater jagar insekter i himlen. Du slår dig ned på en parkbänk för att insupa solens
strålar och den närhet till naturen staden erbjuder. När du sitter där lägger du märke till en
reslig gul blomma i strandkanten. Den reser sig lustigt högre än övrig växtlighet och när du
ser dig omkring upptäcker du att det finns många liknande exemplar längs ån. Utan att veta
det har du just träffat på en raritet i växtriket, nämligen gullstånds Senecio paludosus.
Gullstånds beskrevs första gången i Sverige år 1744 av Johan Leche (1704-1764) med
exemplar från Lillö utanför Kristianstad. Leche beskrev detta året gullstånds i både sin
specimineringsavhandling Disputatio medico-botanica exhibens Primitiae Florae Scanicae
och den något senare svenska versionen Förtekning öfver de raraste Växter i Skåne (Leche
1744a, b). Efter Leche har även Carl von Linné skildrat växten under sin skånska resa 1749.
Han beskriver här hur stjälkar på två meter eller tre fötter reste sig över starren och lyste med
sina gula blommor vid Isternäset utanför Kristianstad (Sydow 1975).
Tanken att göra en undersökning om gullstånds väcktes under ett samtal med botanikern
Kjell-Arne Olsson försommaren 2012. Det jag visste då var att det var en hotad växt samt en
art som gärna lyfts fram i Kristianstad Vattenrike. Efter att ha träffat Kjell-Arne insåg jag hur
intressant och betydelsefullt en återinventering efter nästan trettio år skulle vara och bestämde
mig därför att anta utmaningen. Med Kjell-Arnes inventering som utgångspunkt gav jag mig
ut i Vattenrikets snåriga våtmarker utrustad med GPS och ”klickräknare” i jakt på gullstånds.

2. Syfte

Syftet med studien var att genom en återinventering undersöka om det har skett någon
förändring av gullståndsbestånden i Kristianstad Vattenrike sedan inventeringen för 29 år
sedan. Jag ville också utröna vad en eventuell förändring kan bero på och hur arten kan
bevaras.

3. Frågeställning
! Har bestånden av lokaler/gullstånds förändrats i Kristianstad Vattenrike sedan
inventeringen 1983?
! Vad beror en möjlig minskning eller ökning på?
! Vilka åtgärder främjar framtiden för gullstånds i Kristianstad Vattenrike?

4. Bakgrund

4.1 Undersökningsområde

Studieområdet ligger i Kristianstad kommun, Skåne län (Figur 1). Markägare är kommunen
såväl som privata. De 25 lokalerna ligger längs med Helgeåns nedre lopp med början norr om
Araslövssjön till utloppet vid Yngsjö (Figur 2). Alla lokalerna omfattas av den internationella
konventionen om våtmarker även kallat Ramsar konventionen. Ramsar inkluderar våtmarker
av internationellt intresse över hela världen (Ramsar 2013). Gullstånds växtplatser ligger alla
även inom Biosfärområde Kristianstad Vattenrike Totalt omfattar inventeringsområdet en
sträcka på ca 33 km längs med Helgeå (uppmätt i ArcMap). Regionen kring Kristianstad
består av sedimentära bergarter vilka huvudsakligen utgörs av kalksten samt sandsten (Fredén
2009).
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Figur 1: Skåne med
Kristianstad kommun markerat i
svart (Region Skåne 2006).

Figur 2: Översiktskarta över undersökningsområde,
lokaler markerade med röd prick (Eniro 2012).

4.2 Helgeå och dess forna sträckning.

Ett stort antal av de områden där gullstånds idag återfinns är gammal å- och sjöbotten vilka
tidigare tillhört Helgeå och dess forna sjöar (Olsson 1984). Historien kring ån med dess
dikningar och rensningar har gjort den till det vattendrag som vi ser idag. Helgeå har då som
nu årligen översvämmat sina breddar och detta gjorde att markägarna längs med ån drabbades
av vattenskador (Falck 1996). Under 1768 föreslog Skånska fästningscommissionen en
dikesgrävning i Yngsjö för de ”skadelidande”. Det dröjde emellertid till 1774 innan det hände
något, bönderna runt ån anhöll då om att få till stånd en förening för ”förekommande av
vattenskador” till följd av åns årliga översvämningar. Ån som då hade sitt utflöde i Åhus
skulle tillåtas ännu en mynning vid Yngsjö. Ett dike grävdes därför från Lilla Yngsjösjön till
havet och blev klart 1774 (Falck 1996). Nästkommande år följde en kraftig vårstorm som
pressade in östersjövatten över land vid Yngsjö, samtidigt som vårfloden pressade på från
andra hållet. När stormen avtog drog sig havsvattnet tillbaka och de stora mängderna vatten i
Yngsjösjöarna tvingade sig fram genom diket vilket snart blev till en stor flod. Till följd av
detta sjönk vattenståndet i Helgeå med ca 70 cm över en natt. Detta resulterade i att stora ytor
blev torrlagda och de forna sjöarna vid Yngsjö nästintill försvann (Falck 1996). Jordägare runt
ån såg positivt på händelsen då de fick mer mark till sina jordbruk medan sänkningen var en
tragedi för Kristianstad. Med det nya vattenståndet avbröts handelsförbindelserna längs ån
och det forna naturliga försvaret med omkringliggande vatten var borta. Decennier därefter
diskuterades det hur Helgeåns tidigare vattenstånd skulle uppnås igen men protester från
jordbruket gjorde att inget hände (Falck 1996).
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Till följd av det lägre vattenståndet slammade och växte ån igen med tiden. Detta medförde
att Helgeå under början av 1900-talet flera gånger översvämmade sina kantzoner och dränkte
Kristianstad. Problemet kvarstod tills 1927-28 då ett beslut om att Helgeå måste rensas
ordentligt togs (Falck 1996). Detta var inte en dag för tidigt då vattenståndet i Helgeå under
flera veckor vintern 1928 låg på närmare två meter över havet. Det dröjde dock ända tills
1949 innan rensningen var klar och då hade Helgeå fått en rakare åfåra vilket ledde till
ytterligare en sänkning av vattennivån och det är denna nivå som upplevs idag när vi skådar ut
över landskapet (Falck 1996).

4.3 Taxonomi

Klass: Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter)
Ordning: Asterales
Familj: Asteraceae (korgblommiga)
Släkte: Senecia
Art: Senecio paludosus synonym Jacobaea paludosa (ArtDatabanken 2010)
Svenska: Gullstånds Engelska: Fen ragwort
4.3.1 Underarter
Olika indelningar av gullstånds har förekommit genom tiderna, mycket på grund av att det är
en varierande och systematiskt svår art att reda ut. Holub (1962) delar in gullstånds i fyra
underarter med tanke på morfologi och geografisk utbredning, varvid det svenska beståndet
tillhör underarten tomentosus (Holub 1962). En senare utredning av ämnet visar på att det
endast skulle vara tre underarter av gullstånd i Europa, ssp. paludosus, ssp. lanatus och ssp.
angustifolius där den svenska växten tillhör Senecio palodosus ssp. palodosus (Marhold,
Grulich & Hodálová 2003).

4.4 Beskrivning

Gullstånds är en högrest kärlväxt på 50-200 cm (Figur 3). Den är flerårig med en krypande
ihålig jordstam. Stjälken är ihålig och upprätt, fårad samt lite ullhårig. Bladen är lansettlika,
10-20 cm långa med sågad kant. Ovansidan är kal medan undersidan är filthårig. Blommorna
sitter i korgar om många på varje stjälk. De är 3-4 cm breda med 9-18 mm ljusgula och 10-14
mm långa strålblommor. Nertill finns 13 håriga holkfjäll och 7-12 kortare gröna ytterholkfjäll.
Frukten är 3 mm och kal (Mossberg 2010).

Figur 3: Gullstånds, Senecio paludosus

5

Foto: Håkan Östberg

4.5 Utbredning

4.5.1 Globalt
Gullstånds förekommer ända in i Asien (Artdatabanken 2010) men den huvudsakliga
utbredningen stäcker sig från södra Sverige ned till Alperna och sedan öster ut till Uralbergen
(Palmer 2006).
4.5.2 Norden
Södra Sverige utgör den nordliga gränsen för gullstånds (Palmer 2005) och det svenska
utbredningsområdet finns i Skåne. Gullstånds räknas som starkt hotad (EN) i Sverige
(ArtDatabanken 2010). I Danmark har arten inte nämnts i skrift sedan 1820 och är troligen
försvunnen vilket gör Skåne till enda utposten i Norden (Olsson 1984). Gullstånds har
minskat även i Skåne och nu kända lokaler är Rönneås övre lopp, Västra och Östra Ringsjön,
Kävlingenåns övre del samt nedre delen av Helgeå (Olsson 2001).
4.5.3 Kristianstad Vattenrike
Inom Vattenriket sträcker sig lokalerna av gullstånds längs Helgeå med början från
Araslövssjöns norra del till åmynningen i Yngsjö (Figur 2). I inventeringen från 1983
upptäcktes gullstånds på 26 lokaler men då det är en växt som trivs i sumpiga och
svårframkomliga områden fanns säkert fler oupptäckta lokaler (Olsson 1984). Beståndet i
Vattenriket hyser mer än 95 % av det totala beståndet av gullstånds i Norden (Kristianstad
kommun 2012) och är därför viktigt att bevara.

4.6 Ekologi

Figur 4. Gullstånds vid Härlövsängar

Foto: Håkan Östberg

Gullstånds tillhör släktet Senecio som innefattar ca 1500 arter jorden runt och är ett av de
artrikaste växtsläktena i världen (NE 2012). I Sverige finns 11 arter av Senecio t ex stånds (S.
jacobaea) och korsört (S. vulgaris). Gullstånds är en mycket långlivad växt som under
gynnsamma förhållanden lever i årtionden och möjligen även århundraden (Palmer 2006). En
vanlig växtplats för arten är längs åar och sjöar samt i våtmarkssamhällen och den trivs
speciellt bra i områden som årligen översvämmas (Palmer 2006). Dessa översvämningar skall
ske under vinterhalvåret för på sommaren vill gullstånds ha det torrt (Palmer 2006). Äldre
plantor konkurrerar effektivt med övrig vegetation trots att denna ibland kan vara väldigt tät.
För att kunna utvecklas behöver yngre plantor (upp till ca 4 års ålder) däremot öppna ytor för
att kunna konkurrera med annan växtlighet (Palmer 2006). Gullstånds har sin
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blomningsperiod under augusti – september (Naturhistoriska Riksmuseet 2005). Spridningen
sker främst vegetativt med nya skott från rotstocken eller av fragment från rotstock/stängel
vilka flyter iväg med vattnet och slår rot på en ny plats (Palmer 2006). Förökning genom
pollination är inte lika vanligt då frukterna ofta inte är livskraftiga. Detta skiljer sig dock
mycket från land till land, t ex i England var 1 % av frukterna livskraftiga medan Tyskland
hade 53 % och Holland 75 % livskraftiga frukter (Michna 2006). Det är okänt hur livskraftiga
frukterna i Sverige är.

4.7 Tidigare inventeringar

I början av åttiotalet bestämde sig botanikern Kjell-Arne Olsson för att göra en
totalinventering av gullstånds i Skåne (Olsson 1984). Bakgrunden till undersökningen var att
det låga antal exemplar och lokaler som då var kända stred mot Kjell-Arnes egna erfarenheter
under vandringar och kanotturer längs Helgeå. Detta resulterade i en sammanställning om
sammanlagt 26 lokaler i Kristianstad Vattenrike där växten påträffades, mot tidigare 5 (Olsson
1984). År 2000 gjordes sedan en återinventering inom projektet ”Gullstånds i Kristianstad
Vattenrike” om totalt 6 områden vilka tidigare besökts 1983 (Olsson 2001). Uppföljningar har
sedan dess skett varje år i 4 av de 6 lokalerna och från 2009 har antalet lokaler ökat till 5
(Olsson 2012). Dessa årliga rapporter utgör en viktig källa till kunskapen om tillståndet för
gullstånds i Kristianstad Vattenrike. Tack vare den årliga uppföljningen kan beståndens upp
och nedgång följas med större noggrannhet vilket ger goda underlag till naturvården. I
analysen av återinventeringen har en viktig komponent varit att förstå vilka faktorer som
framförallt påverkar gullstånds. Kjell-Arnes årliga inventeringar har varit en betydande källa
till denna kunskap och därför varit en viktig del i arbetet.

4.8 Områdesbeskrivning

Gullstånds har påträffats i flera olika miljöer under inventeringen, som vassbälten, täta
videsnår, öppen äng och strandkanter. En gemensam nämnare för dessa områden är att de
översvämmas årligen vid högvattenstånd. Trots de olika miljöerna verkar det som om
gullstånds föredrar en typ av högörtäng där de vanligaste växterna är rörflen (Phalaris
arundinacea), vass (Phragmites communis), grenrör (Calamagrostis canescens), ängskavle
(Alopecurus pratensis), vasstarr (Cares acuta), brunstarr (Carex acutiformis), svärdslilja (Iris
pseudacorus), kärrsilja (Peucedanum palustre), strandlysing (Lysimachia vulgaris), älgört
(Filipendula ulmaria), fackelblomster (Lythrum salicaria), åkertistel (Cirsium arvense) och
nysört (Achillea ptarmica) (Olsson 1984). Tio av de 13 lokaler där gullstånds återfunnits
faller helt eller delvis inom denna kategori. Gemensamt för nästan alla lokalerna är att
vegetationen har varit tät och högrest. Videsnår och vassbälten avlöser varandra mellan mera
öppna ytor med örtrikare flora.

5. Material och Metod
5.1 Inventeringsområde

Uppsatsen baseras på en inventering av Kjell-Arne Olsson från 1983 (Olsson 1984). Totalt
inventerades då sammanlagt 26 lokaler med gullstånds i Kristianstad Vattenrike. Under
återinventeringen 2012 besöktes uteslutande endast dessa platser för jämförelsen. De 26
lokalerna har angivits på en karta med numrerade punkter/ytor för varje lokal (Bilaga 2) samt
med koordinater enligt RUBIN (Bilaga 3). Koordinatsystemet RUBIN baseras på ekonomiska
kartan från 1972 där varje koordinat utgör en hörnpunkt för en ruta på 100*100 m. Då jag inte
hade tillgång till den ekonomiska kartan i fält räknades RUBIN-systemet om till koordinater i
RT 90 2,5 V. Med dessa nya koordinater kunde jag använda mig av GPS:en i telefonen för
lokalisering av lokalerna. Under hela återinventeringen har felmarginalen varit +/- 5m. Alla
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lokaler har inte omfattat hela 100*100 m rutan utan ibland bara delar av den vilket framgår i
kartan från 1984 (Bilaga 2). Av de 26 lokalerna återinventerade jag 21 och Kjell-Arne Olsson
4. Anledningen till att det är en lokal mindre vid 2012 års inventering beror på att två
närliggande lokaler slagits ihop till en (Nr 8, Udden). Inventeringen gjordes mellan den 30/7
och 19/8-2012 med hjälp av en ”klickräknare” där varje stängel av gullstånds räknades,
blommande såväl som icke blommande i enlighet med den gamla inventeringen. Då terrängen
emellanåt varit mycket svårframkomlig har vissa delar av Egesideträsk, Yngsjösjön och
Härlövsängar inte kunnat besökas.
Vid inventeringen 1983 noterades även vilken hävd och biotoptyp som rådde vid lokalerna.
Under återinventeringen 2012 har detta tagits i akt och gjorts igen för en bättre jämförelse.
Bedömningarna har gjorts i fält efter hur lokalerna sett ut.
Vid lokaler där förekomsten av stänglar varit mycket talrik eller framkomligheten varit
begränsad har ca hälften av antalet stänglar räknats och resterande del uppskattats med en
räknad yta på 10*10 m som referens. De lokaler som omfattas av uppskattning är Yngsjösjön,
Härlövsängar och Håslövsängar. Vid Yngjösjön var referensantalet 10 stänglar, Härlövsängar
20 stänglar och Håslövsängar 65 stänglar per 100 m!. Uppskattningen har gjorts med hjälp av
flygfoto (Eniro) och datorprogrammet ArcGIS där en area beräknades på en karta över
områdena. Efter att ArcGIS räknat arean i m! delades den med hundra och multiplicerades
därefter med referensantalet för lokalen. För att få en så objektiv uppskattning som möjligt har
referensområde valts med täthet liknande den ytan som skall uppskattas.

5.2 Vattenstånd

Torgny Roosvall bidrog med dagliga vattenståndsvärden avlästa i Tivoliparken sedan början
av 1900-talet. Nivåerna räknades om till medelvärde per månad från 1976-01-01 till 2012-0430.

5.3 Kartmaterial

Under återinventeringen har olika kartor använts. I den ekonomiska kartan från 1972 har
kartblad 3D3j, 3D2j, 3D2i, 3E1a, 3E0a, 2D9j 2D8j, 2E9a och 2E8a använts vid omräkning av
koordinater från RUBIN till RT 90 2,5 GON V. I fält har sedan Eniros karta använts som
hjälp vid lokalisering av lokalerna.

5.4 Statistik

För att fastställa om det skett en förändring i antalet stänglar mellan inventeringarna har ett
parat t-test utförts. Testet ger svar på om resultatet är signifikant eller beror på slumpen. Vid
ett signifikant resultat skall p-värdet vara "0,05.
P-värde = sannolikhetsvärde, n = antal lokaler
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6. Resultat

Antalet stänglar av gullstånds i Kristianstad Vattenrike har ökat med 67 % sedan 1983 (Tabell
1). På 16 av lokalerna har det skett en minskning av antalet gullstånds medan det på 9 har
skett en ökning. Detta medför att det generellt sett inte skett någon förändring av antalet
gullstånds på de 25 lokalerna i Kristianstad Vattenrike (parat t-test: t = 1,2, n = 25, p = 0,24).
Däremot har antalet lokaler minskat från 25 till 13 d.v.s. en minskning med 48 % jämfört med
1983 (Tabell 1).
Tabell 1. Antal gullståndsstänglar 1983 och 2012 tillsammans med hävd och biotoptyp för 25 lokaler i
Kristianstad Vattenrike.
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Nedanstående figurer baseras på Olssons årliga inventeringar av gullstånds i vattenriket
mellan 2000 – 2012.
Antalet stänglar av gullstånds vid Stranden O Håslövstegelbruk (nr 12) har varit relativt stabilt
(bortsett från 2002) från 2000 till 2006 med toppnotering under 2001 (Figur 5). Under 2002
och 2007 minskade antalet gullstånds markant och har efter 2007 inte återhämtat sig (Figur 5).
Bete förekommer på lokalen sedan 2008 (Figur 5).

Figur 5. Antal räknade gullståndsstänglar vid lokalen Stranden O Håslövstegelbruk (nr 12) mellan
2000 och 2012. = Högt (! 1 möh) under sommaren 2007, (! 1,5 möh) under vårvinter och långvarigt
(! 1 månad) vattenstånd = Bete införs på lokalen.

Antalet stänglar av gullstånds vid Norra Lingenäset (nr 1) förekommer rikligt från 2000 till
2006 med högst antal år 2000 (Figur 6). Under 2002 och 2007 sker en drastisk minskning av
antalet stänglar och efter år 2007 är antalet stänglar reducerat jämfört med perioden 2000 –
2006 (Figur 6). Bete sattes in på lokalen 2003 (Figur 6).

Figur 6. Antal räknade gullståndsstänglar vid lokalen Norra Lingenäset (nr 1) mellan 2000 och 2012.
Övrig info se figur 5.
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Antalet stänglar av gullstånds vid Härlövsängar (nr 18) har varierat mellan 2000 och 2012
med högsta noteringen 2000 (Figur 7). Även vid denna lokal sker en markant minskning av
gullstånds under 2002 och 2007 men återhämtar sig sedan för att vara uppe i nästan samma
höga antal år 2012 som 2000 (Figur 7).

Figur 7. Antal gullståndsstänglar vid lokalen Härlövsängar (nr 18) mellan 2000 och 2012. Övrig info se
figur 5.

Antalet stänglar av gullstånds vid N Gropahålet förekom rikligt mellan 2000 och 2005 med
högsta notering 2001 (Figur 8). Perioden mellan 2006 och 2012 har antalet stänglar minskat
markant jämfört med föregående period mellan 2000 och 2005 (Figur 8). Karminspinnare
konstateras etablerad vid lokalen sedan 2005 och 2006 (Figur 8).

Figur 8. Antal gullståndsstänglar vid lokalen N gropahålet (nr 22) mellan 2000 och 2012.
= Karminspinnare påträffas vid lokalen.
= Högt (! 1 möh) under sommaren 2007, (! 1,5 möh)
under vårvinter och långvarigt (! 1 månad) vattenstånd.
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Medelvattenståndet i Helgeå har varit över 1,5 möh under minst en månad vid fyra tillfällen
(1980/81, 1994/95, 2001/02, 2006/07) sedan 1976 (Figur 9). Sommaren 2007 nås en nivå över
1 möh under en månads tid (Figur 8).

Figur 9. Medelvattenståndet per månad i Helgeå 1976-2012.

12

7. Diskussion

Återinventeringen av antalet gullstånds i Kristianstad Vattenrike under 2012 visar att det inte
skett någon större förändring sedan inventering 1983 (Tabell 1). Intressant i resultatet är dock
att det har skett en minskning med nästan 50 % i antal lokaler under samma tid (Tabell 1).
Orsakerna till minskningen av gullståndslokaler är flera. Infört eller ökat bete, höga
vattennivåer samt igenväxning är troligen de främsta anledningarna till minskningen.

7.1 Vattenståndet

Bestånden av gullstånds följer vattenståndets upp- och nedgångar i Helgeå. Samtidigt som
översvämningarna är en förutsättning då det håller tillbaka övriga växter som inte är lika
anpassade för höga vattenflöde har det också visat sig kunna vara negativt. De år då det varit
mycket höga vattenflöden under en längre tid vinter/vår har bestånden reducerats följande
sommar och kommande år för att sedan återhämta sig successivt år för år (Figur 5-8). Det
framgår t ex att de höga vattennivåerna vinter/våren 2006-2007 samt en hög vattennivå under
juli 2007 påverkat gullstånds kraftigt negativt. På de fyra lokaler som inventerats årligen
kraschade bestånden totalt 2007 till endast tre räknade stänglar mot 2019 st föregående år
(Figur 5-8). Att antalet minskade så starkt beror troligtvis mest på högvattnet under
sommaren, vilket inföll precis innan och under blomningen. Även gullstånds tillbakagång
efter 2002-2003 års högvatten stärker denna teori. Vattenståndet var då betydligt högre än
under vinterperioden 2006-2007 men utan högvatten under sommaren. Gullstånds
reducerades då kraftigt men kraschade inte totalt som under 2007. Glädjande är att gullstånds
verkar ha en otrolig förmåga att återhämta sig efter dessa tillbakagångar på lokaler som är
väletablerade och där bete eller karminspinnare inte existerar (se nedan). Kännedomen om att
vattenståndet påverkar gullstånds för tankarna till en annan abiotisk faktor som skulle kunna
spela in i växtens svängningar, nämligen temperaturen under året. Kyliga vintrar eller torra
somrar är faktorer som skulle kunna tänkas inverka negativt. Dock har det inte gått att visa på
något samband mellan temperaturen under året och förändringar i antalet gullstånds (Olsson
2005).
Vetskapen om förutsättningarna för blomningen 1983 är viktiga vid jämförelsen mellan de
båda inventeringarna. Under vintern 1980-81 var vattennivåerna höga under dec – feb därefter
normala efterkommande år (Figur 9). De höga vattennivåerna 1980-81 har säkerligen
påverkat antalet blommande gullstånds negativt, vilket troligen gör 1983 till något av ett
”sämre” år. Åren innan 2012 års inventering har inte visat på något långvarigt högvatten
vilket troligen gör detta års blomning till ett ”bättre” år. Med detta i åtanke säger inte
ökningen på 67 % av antalet stänglar mellan inventeringarna så mycket.

7.2 Bete

Bete ses vanligtvis som positivt för den biologiska mångfalden med ökad öppenhet vilket
gynnar både örter och djurliv (Bernes 2011). Däremot har betet en missgynnande effekt när
det gäller gullstånds då djuren många gånger betar av stänglarna med minskande individantal
som följd (Olsson 2010). Detta blir därför till ett dilemma för naturvården vid bevarande av
arten. En kombination av ett högt vattenstånd 2007 med efterföljande bete är sannolikt
anledningen till att Stranden O Håslövsängar (nr 12) och Håslövsängar (nr14) inte längre
hyser några gullstånds samt att individantalet sjunkit drastiskt i Norra Lingenäset (nr 1). Här
har tidigare varit ohävdat eller ett svagt bete vilket gjort att gullstånds klarat sig förhållandevis
bra. Även om Stranden O Håslövsängar (nr 12) visar på bete 1983 är det troligt att betet inte
varit omfattande då över ett par hundra stänglar kunde noteras (Tabell 1). Denna lokal blev
sedermera ohävdad och var under åren 2000-2006 väldigt rik på gullstånds men efter
införande av bete mellan 2006 och 2007 har gullstånds i princip försvunnit (Figur 4). Bete är
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alltså negativt, dock har jag under inventeringen påträffat en lokal (Håslövsängar, nr 15) som
var hävdad och till synes inte lidit av detta. Det fanns inga tecken på att gullstånds blivit
avbetad men tydliga tecken på att betesdjuren gjort gångar och brutit många stänglar i sin färd
genom området. En förklaring till att betet inte haft en negativ effekt skulle kunna vara att
gullstånds växte på höga tuvor vilka flertalet var omgivna av lera och vatten. Då det
inhägnade området är relativt stort kanske betesdjuren avstår från fuktigare partier till senare
under säsongen då gullstånds är större och mindre intressant.

7.3 Igenväxning

Ett stort antal av de besökta lokalerna visar på ett nollresultat som inte kan förklaras av bete.
Genomgående har detta varit lokaler med få blommande stänglar av gullstånds under 1983
(Tabell 1). Som tidigare nämnts behöver yngre plantor (upp till fyra års ålder) öppna ytor för
att etablera sig ordentligt. Under denna tid är de inte lika motståndskraftiga i konkurrensen
med övrig växtlighet som en vuxen planta (Palmer 2006). Min tolkning är att detta var
nyetablerade lokaler under Kjell-Arnes inventering vilka inte klarade av konkurrensen från
övrig vegetation och därför har försvunnit. En annan möjlighet är att de årliga
översvämningarna i Helgeå skulle ha slagit ut populationerna. Denna hypotes omkullkastas
dock vid en närmare studie av medelvattenstånden åren efter 1983. Det var inte något
nämnvärt högvattenstånd förrän 1995 (Figur 9), vid denna tidpunkt skulle gullstånds varit väl
etablerad i de berörda områdena och inte slås ut helt vid ett långvarigt högvatten. Ytterligare
en möjlig faktor till försvinnandet på några av lokalerna är kanske karminspinnaren vilken är
en glupsk gäst för gullstånds (se nedan).
Med tanke på att gullstånds behöver goda förutsättningarna under de första levnadsåren
(Palmer 2006) är en tanke att arten troligen förekommer temporärt på vissa platser för att
senare försvinna eller sprida sig i kampen om utrymme. Om en ny totalinventering av
gullstånds hade gjorts och senare följs upp i en återinventering skulle denna troligen ge ett
liknade resultat med en minskning av antalet lokaler vilket då hade stärkt denna teori.

7.4 Karminspinnare

Norra Gropahålet (nr 23) är en av de lokaler där gullstånds lyser med sin frånvaro men här är
varken vattenståndet, bete eller igenväxning den troliga förklaringen till försvinnandet. Detta
är en av de lokaler som följts upp årligen sedan 2000 (Olsson 2012). Under 1983 var det en
relativt liten lokal för gullstånds med 33 stänglar (Tabell 1) men en positiv utveckling följde
och de första åren efter millenniumskiftet kunde det lysa gult av blommande gullstånds här
(Figur 8). Dock skulle andra tider komma och under 2006 kunde Kjell-Arne notera en drastisk
minskning av antalet stänglar men inte se någon förklaring (Olsson 2011). Enligt Kjell-Arne
(2010) hade tillbakagången inget att göra med vattenståndet i Helgeå då området inte
översvämmades nämnvärt då området ligger långt ner i vattensystemet. Bete kunde heller inte
vara en förklaring till minskningen då området var ohävdat. Det blev ingen klarhet i
minskningen förrän under ett tidigt besök sommaren 2010 då det hittades mängder av larver
som åt av gullstånds. Det visade sig senare vara fjärilslarver av arten Karminspinnare Tyria
jacobaeae som dinerade på gullståndsstänglarna i området (Olsson 2011). Från att ha varit en
stark lokal för gullstånds har växten nu försvunnit, troligtvis till följd av karminspinnarens
etablering i området (Olsson 2011). Karminspinnare (Figur 11) är en iögonfallande fjäril
vilken förekommer lokalt i södra Sverige. Arten lever uteslutande på släktet Senecio där den
vanligaste värdväxten är stånds (S. jacobaea). Populationerna varierar starkt i storlek från år
till år. Åren då den förekommer rikligt (framförallt som larv, Figur 10) kan den äta upp stora
mängder eller till och med alla värdväxter inom ett område. Dessa år äts i princip allt på
växten upp, vanligtvis nöjer den sig med blad, knoppar och blommor (Hydén 2006). Då
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fjärilen är giftig utgör inte fåglar något hot mot larverna vilka soliga dagar kan ses sitta i
mängder helt öppet (Hydén 2006). Under min inventering stötte jag på larver av
karminspinnaren vid två lokaler, Udden (nr 8) och Yngsjösjöarna (nr 21). Fjärilen har tidigare
inte påträffats vid någon av dessa lokaler. Det var tydligt att larverna var förödande för växten
då många helt uppätna stänglar påträffades. Glädjande nog är detta ändå två lokaler med riklig
blomning som ökat sedan föregående räkning (Tabell 1). Jag tror att en förklaring till detta
kan vara att fjärilen nyligen funnit lokalerna och därför ännu inte hunnit göra någon större
skada. Som följd av klimatförändringar kanske fjärilen etablerar sig på dessa lokaler i
framtiden och kan utgöra ett starkt hot mot gullstånds. Som tidigare nämnts har fjärilen starka
svängningar i antal och de år då den förekommer talrikt kan vara förödande för värdväxten
(Hydén 2006) vilket visat sig vid Norra Gropahålet. Udden och Yngsjösjöarna är några av
gullstånds starkare lokaler i Kristianstad Vattenrike (Tabell 1) vilket gör ett försvinnande
mycket kännbart. Karminspinnaren har under 2000-talet börjat sprida sig märkbart (Hydén
2006) och skulle den sprida sig vidare till flera lokaler runt Kristianstad kan det på sikt
innebära ett hot mot hela populationen av gullstånds i området. Trots detta har jag svårt att se
att karminspinnaren bokstavligen ensam skulle kunna äta upp alla gullstånds, men en
kombination av år med höga vattenstånd tillsammans med en expansion av fjärilen skulle
kunna bli en förödande kombination för växten.

.

Figur 10: Karminspinnarlarver på gullstånds
vid lokalen Udden
Foto: Håkan Östberg

7.5 Lokaler med positiv utveckling

Figur 11: Adult Karminspinnare.
Foto: Sven Birkedal

Glädjande nog har gullstånds ökat på några platser under de gångna 29 åren. Här utmärker sig
främst Tivoliparken (nr 6), Håslövsängar (nr 15) och Udden (nr 8) (Tabell 1). Hur kommer då
detta sig? Det som är underligt är att Isternäset (nr 3) stagnerat under samma tid. Detta är ett
område som påminner om både Udden och Håslövsängar men inte visar på en ökande
utveckling. En förklaring till detta skulle kunna vara att Isternäset ligger högt upp i åsystemet
och de ökande lokalerna ligger nedströms denna. Isternäset tillsammans med Härlövsängar (nr
18), Tivoliparken (nr 6) och Kanalutloppet – badhuset (nr 5) utgör de rikaste områdena för
gullstånds i Kristianstad Vattenrike (Tabell 1) och får ses som kärnområdet i inventeringen.
Alldeles intill ligger Naturum vilket är en lokal som inventerats av Kjell-Arne sedan 2009
(Olsson 2012) men inte omfattas av min inventering. Nämnvärt är att antalet gullstånds i
denna lokal ökat kraftigt sedan man började räkningen här. En möjlig orsak till detta är att
stora ytor röjdes och jordlager exponerades vid bygget av Naturum där gullstånds sedan
kunnat etablera sig (Olsson 2012). Det är tänkbart att växtdelar från dessa lokaler följt vattnet
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nedströms och bidragit till den stora ökningen vid Udden (nr 8). Även den positiva
utvecklingen vid Tivoliparken skulle kunna förklaras på detta vis då de övriga tre lokalerna i
kärnområdet ligger strax uppströms denna (Bilaga 1). Vad gäller Tivoliparken finns det ännu
en faktor som troligen bidragit till ökning. Enligt Cronert (2013) klipps inte åkanten ända ned
förrän efter gullstånds blommat över vilket får ses som mycket positivt. När det kommer till
Håslövsängar (nr 15) är iväg flytande växtdelar som slår rot en föga trolig förklaring till den
kraftiga ökningen här. Detta för att lokalen befinner sig alldeles för långt ifrån kärnområdet
(Bilaga 1).

7.6 Framtid

Att antalet lokaler med gullstånds minskat sedan förra inventeringen är tråkigt men samtidigt
har nya lokaler tillkommit (Olsson 2012) vilka inte omfattas av återinventeringen. Under
återinventeringen har jag stött på gullstånds på flera platser som inte tas upp i rapporten då de
legat utanför inventeringsområdet. Detta visar på att det troligen finns ett stort mörkertal när
det gäller antalet lokaler med gullstånds i Kristianstad Vattenrike vilket är glädjande. Positivt
är också att många av de lokaler där gullstånds var väletablerad under 1983 har ökat i antal
stänglar sedan dess (Tabell 1). Onekligen gäller detta inte alla väletablerade lokaler men där
gullstånds minskat eller försvunnit går det att hitta förklaringar till detta. Under 2012 röjdes
en stor yta vid Härlövsängar på videbuskage för att hjälpa gullstånds sprida sig (Kristianstad
kommun 2012). Om detta faller väl ut kommer kärnområdet för gullstånds att stärkas
ytterligare vilket är mycket positivt för framtiden. Gullstånds framtidsutsikter ser i dagsläget
stabila ut då ett flertal lokaler gått stark framåt (Tabell 1). Även tanken på att arten har en
enastående förmåga att återhämta sig efter tillbakagångar (Figur 7) bringar gott. Gullstånds är
som tidigare nämnts en systematiskt svårutredd art där ekologin inte är helt dokumenterad
(Olsson 1984). Därför är det svårt att säga specifikt vilka hot och skydd som ska tas i akt för
dess fortlevnad. Hur som helst går det att utläsa tre faktorer som inverkar till reducering av
antalet gullstånds nämligen bete, långvariga högvatten, karminspinnare och utöver dessa bör
även igenväxning på sikt ses som en fara (Olsson 2011). Olika kombinationer av långvariga
högvatten och någon annan faktor t ex en spridning av karminspinnaren är troligtvis största
faran för arten då den inte får en chans att återhämta sig.

7.7 Felkällor

Det finns såklart alltid en risk för felaktiga resultat i en undersökning. Först och främst att 16
lokaler fick ett nollresultat kan bero på att inventeringen har utförts av två olika personer med
olika erfarenheter. Även om jag har haft koordinater för varje lokal har det många gånger
visat sig svårt att förstå var gullstånds hittats 1983 då det gäller 100*100 m rutor. Därför har
lokaler som fått ett nollresultat (borsett från Egesideträsk) besökts två gånger för att
säkerhetsställa att inget missats. Anledningen till att Egesideträsk inte besökts två gånger är
att det är extremt svårframkomligt i området. Inte vid något återbesök har det hittats några
gullstånds vid någon av lokalerna. När det gäller Egesideträsk är jag väldigt skeptisk till mitt
resultat, området är stort och som sagt svårforcerat vilket gör att jag med stor sannolikhet kan
ha missat gullstånds. Även vetskapen om att Kjell-Arne fann nästan hundra stänglar (Tabell
1) här gör mig tveksam till lokalens nollresultat.
Lokaler som har blivit delvis uppskattade har givetvis felmarginaler men jag har ändå försökt
vara noggrann vid val av referensyta. Problemet med uppskattning är ytor som inte går att se
med kikare, dessa blir något av en blindzon men här har erfarenheten av tidigare lokaler och
diskussioner med Kjell-Arne varit värdefulla.
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7.8 Slutsatser och skötselråd

Den förändring som skett under de gånga åren är att antalet lokaler med gullstånds nästan
halverats. Den största orsaken till denna tillbakagång är troligen konkurrens från övriga arter
vid flertalet av lokalerna. Förutom föregående faktor har även bete och karminspinnaren
tillsammans med långvariga högvatten bidragit till minskningen av antalet växtplatser i
Kristianstad Vattenrike. Trots detta ser framtidsutsikterna för gullstånds goda ut då flera
lokaler vuxit sig mycket starka. För att främja gullstånds förutsättningar i framtiden bör inte
bete tillåtas vid större lokaler av arten. Samtidigt är igenväxningen på sikt ett hot och därför är
en utglesning av buskar och snår i Kristianstad Vattenrike något som bör tas i akt vid framtida
bevarandeplaner för arten. Röjning till förmån för gullstånds bör inte ske åren efter ett
långvarigt högvatten då arten troligen gått kraftigt tillbaka utan istället ske år då den är
livskraftig.

7.9 Fortsatta studier

Det finns mycket inom ämnet gullstånds som skulle behövas studeras djupare. Framförallt
skulle en närmare studie om hur mycket karminspinnaren kan påverka vara intressant. Likaså
en undersökning om var gränsen för gullstånds går angående högvatten och dess påtagliga
effekt för arten. Kjell-Arne Olsson gjorde 1983 ett remarkabelt jobb under sin inventering när
han vadade genom vass och vide i sin jakt på gullstånds. En ny totalinventering av gullstånds
från Torsebro norr om Kristianstad till havet hade varit intressant i jämförelse med den gamla
även om denna rapport ger ett hum om läget.

7.10 Tack

Först och främst skulle jag vilja rikta ett stort tack till mina handledare Kjell-Arne Olsson och
Johanna Grönroos för all hjälp under arbetets gång. Utan alla våra trevliga pratstunder under
hösten skulle uppsatsen inte blivit vad den blev. Jag skulle också vilja tacka Hans Cronert för
att ha kommit med idén att kontakta Kjell-Arne angående examensarbetet. Vill även sända ett
tack till Karin Magntorn, Ulrika Hedlund, Torgny Roosvall och Sven Birkedal för hjälp med
kontakter, material med mera.
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Bilaga 1 Kartor över inventeringsrutor.

Norra Lingenäset (Nr 1)

SO Näsbygård (Nr 2)
20

Isternäset (Nr 3), Kanalen vid elverket (Nr 4), Kanalutloppet-Badhuset 300m av
åstranden (Nr 5) och Härlövsängar (Nr 18)

Båtbryggan vid Yllefabriken (Nr 7) och Udden (Nr 8)

21

Stranden 400 m V om pumphuset (Nr 9a) och Stranden 300 m V om pumphuset (Nr 9b)

200m V Ekenabbens fågeltorn (Nr 10) och 300m ONO Ekenabbens fågeltorn (N 11)

22

Stranden O Håslövs tegelbruk (Nr 12), Stranden S Håslövs tegelbruk (Nr 13),
Håslövsängar (Nr 14) och Håslövsängar (Nr 15)

Blackan (Nr 16) och Lillö V åfåran (Nr 17)
23

Svarta sjö, invid ån (Nr 20 a) och Svarta sjö (Nr 20 b)

Yngsjösjön (Nr 21) och Egesideträsk (Nr 23)
24

N Gropahålet (Nr 22)
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Bilaga 2 Kjell-Arne Olssons karta från 1984 över inventeringslokalerna
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Bilaga 3 Kjell-Arne Olssons tabell från inventeringen 1984
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