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Sammanfattning: 
I takt med ett alltmer rationaliserat skogs- och jordbruk har mänskliga störningar i form av hävd, 

bete och bruk minskat. Där finns ett starkt samband mellan biologisk mångfald och störning i 

landskapet, i sandmarker kräver många insekter och växter sandblottor för att överleva medan 

störningen kan bidra till fröspridning i skogsmarker. På initiativ av O-Ringen Skåne 2014 har en 

studie av orienteringens störningar i sand- och skogsmark i samband med tävlingarna 

genomförts. Syftet är att, genom att inventera förekomst före och efter tävlingarna i botten- och 

fältskiktet i tre lokaler, bringa klarhet vilken störning orienteringslöpare bidrar med. Resultatet 

visade en minskad frekvens av dominanta och/eller triviala arter i samtliga områden och i ett av 

områdena ökade även andelen barmark. Det möjliggör för mindre dominanta arter att sprida sig 

och kan därför gynna den biologiska mångfalden. Orientering kan därför vara en del av 

framtidens naturvård. 

 
 



 

Abstract:  
As an increasingly rationalized forestry and agriculture have human interference in the form of 

tradition, grazing and use declined. There is a strong link between biodiversity and disturbance 

of the landscape. In sandy soils many insects and plants require exposed sand to survive while 

the disorder may contribute to seed dispersal in the woodlands. On behalf of O-Ringen Skåne 

2014, a study of the interference from orienteering in sandy soil and the forest during 

competitions conducted. The aim is to clarify the interference of which orienteering runners 

contributes, through to inventory presence before and after the competitions in the bottom and 

field layer in three locations. The results showed a decreased frequency of dominant, but trivial 

species in all areas and in one area the amount of bare ground also increased. The interference 

allows for less dominant species to spread and therefore can benefit the biodiversity. 

Orienteering can be a part of future conservation. 
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Inledning 
  Massor av orienteringsjävlar överallt! 

  Anonym 

 

De senaste decennierna har den rådande uppfattningen varit att människans aktiviteter i 

landskapet är en stor destruktiv kraft, men faktum är att mycket av den biologiska mångfald vi 

kan se i landskapet är en effekt av vår traditionella markanvändning. Genom att kombinera 

historia och biologi går det att förstå att människan är inte bara är en fiende till, utan också en 

skapare av biologisk mångfald. Orienteringssporten har kritiserats och ifrågasatts för att orsaka 

negativ störning på landskapet genom tramp. Synsätten här går isär och en fråga om människans 

vistelse i landskapet är positiv eller negativ väcks. På initiativ av Sveriges Orienteringsförbund 

genomförde vi en inventering av markstörningar i samband med O-Ringen Skåne 2014, för att 

undersöka vilken påverkan tävlingarna hade på vegetationen.  

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka eventuella markstörningar i samband med 

orienteringstävlingen O-Ringen Skåne 2014.  

 

- Påverkas vegetationen i artantal och frekvens av orienteringen? 

- Påverkas lavar, mossor och kärlväxter lika mycket? 

- Ökar andelen barmark efter orienteringen? 

- Hur mycket påverkas de olika vegetationstyperna?  

 

Bakgrund 

Störning och biologisk mångfald 
Vårt landskap har genom alla tider blivit exponerat för störning av människan och dess 

brukningsmetoder. Störningen har varierat i form av bete, odling, hamling, stenröjning och 

virkesuttag vilket skapade ett mosaiklandskap med en hög biologisk mångfald. Sedan början på 

1900-talet har bete från vår tamboskap nästintill helt upphört i skogslandskapet (Niklasson & 

Nilsson 2005). Idag kämpar naturvården med begränsade resurser med utmaningen hur man skall 
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finna alternativa lösningar för att kompensera den minskade störningen. Utan åtgärder växer 

mosaiklandskapet igen och den biologiska mångfalden kan minska. Utanför Partille har man 

tagit den lokala mc-klubben till hjälp för att skapa blottad mark, vilket krävs för den rödlistade 

klockgentianans (Gentiana pneumonanthe) frö att gro och sprida sig (Eriksson 2014). Militärens 

aktiviteter på Ravlunda skjutfält är ett annat exempel på mänsklig störning som bidrar till 

biologisk mångfald genom att bilda sandblottor åt växter och insekter (Länsstyrelsen Skåne 

2005). Även skogsmaskiner kan bidra till att blottor uppstår och frön sprids med hjälp av 

maskinerna (Falkengren-Grerup 1998). 

  

Hur växter återhämtar sig efter störningar varierar beroende på olika faktorer, bland annat 

förökningssätt. Klockgentianan och ryl (Chimaphila umbellata) behöver sand- och jordblottor 

för att deras frö ska gro och störningar i botten- och fältskiktet gynnar dem, eftersom störning 

genom tramp bidrar till att skapa luckor i växtligheten. Det minskar även konkurrensen mellan 

och inom arter (Legg 2000). När på säsongen växter utsätts för tramp har också betydelse. 

Påverkas växterna mitt i växtperioden störs de i större utsträckning än om de utsätts tidigare på 

säsongen. En annan faktor som kan påverka är ifall vegetationen utsätts för intensivt tramp under 

en kort period eller mindre intensivt under en längre period. I ett framtida perspektiv kan 

exempelvis olika naturtypers återhämtning ske olika snabbt. Vissa naturtyper kan reagera mer för 

upprepade störningar medan andra naturtyper reagerar när störningen varit koncentrerad till ett 

tillfälle (Emanuelsson 1984).  

 

Störningar i alltför hög intensitet och frekvens kan vara negativt för växter i botten- och 

fältskiktet eftersom upprepade störningar kan förhindra ny växtlighet att etablera sig. Samma 

form av störning kan ha olika grad av intensitet. Skogsbränder är lågfrekventa, men dess 

intensitet kan variera kraftigt. Vid en lågintensiv skogsbrand kan även brandkänsliga arter som 

gran överleva samtidigt som det möjliggör för brandberoende arter att etablera sig, såsom 

brandnäva (Geranium lanuginosum). Efter en högintensiv brand blir mortaliteten högre och 

mångfalden påverkas negativt när fler arter dör (Niklasson & Nilssons 2005). Skadorna kan även 

påverka växternas tillväxt och blomningsförmåga och försvåra dess återhämtning (Legg 2000).  
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Naturvård 
Vid 1900-talets mitt ökade allmänhetens intresse för friluftsliv i skog och mark (Länsstyrelsen 

Skåne 2014). Parallellt förekom rationalisering inom skogsbruket (Ager 2012). Rationaliseringen 

tillsammans med det ökade intresset skapade ett ökat miljömedvetande för naturen, där både 

friluftslivets störning och skogsbrukets metoder med trakthyggen, tunga maskiner och 

prioritering av granskog ifrågasattes. 

 

I början av 1900-talet var den generella tanken hos naturvårdarna att bevarandet av ett områdes 

natur- och kulturvärden bäst styrdes genom hindrandet av mänsklig störning (Aniansson 1990). 

Även bete ansågs vara negativt i de värdefulla miljöerna då uppfattningen var att boskapen åt 

upp de vackra örterna, när betet i själva verket bidrog till artmångfald (Emanuelsson, 

Bergendorff, Billqvist, Carlsson & Lewan 2002). Brist på störning i form av hävd, bete och 

skogsbruk gav en allmänt negativ utveckling av artrika miljöer och ledde till igenväxning, både i 

sand- och skogsmarker.  

 

Störningar i sandmark 
Sandmarkerna i östra Skåne har bildats av Östersjön genom att sediment har svallats upp längs 

kustlinjen. Materialet i sedimentet kommer från den senaste istiden där berggrundens yta utsattes 

för inlandsisens eroderande påverkan och material lossnade. Materialet maldes sedan ner av 

erosion från vatten och vind till mindre partiklar som sedan spreds. Direkt efter avsmältningen 

för cirka 16 000 år låg delar av Skåne under vatten vilket ledde till att moränjorden täcktes av ett 

lager lera, silt och sand (Emanuelsson et al. 2002). När landytan sedan höjdes närmare dagens 

nivå ledde havets svallningar till att det skapades strandvallar längs med kusterna. Vinden 

transporterade sedan in sanden över land och gav upphov till olika typer av sanddyner 

(Emanuelsson et al. 2002; Gustavsson 1994) 

 

Den näringsfattiga marken var svårodlad och man bedrev ett trädesbruk med ambulerande åkrar 

där den vanliga grödan var bovete. Där fick marken ibland ligga i träda i upp till trettio år för att 

återhämta sig innan den odlades igen (Emanuelsson et al. 2002). På Kristianstadslättens utmarker 

odlades små åkerlyckor, vilka först fick röjas och sedan odlades i ett par år innan lyckan lades i 

träda. Var trädesperioden lång hann vegetation växa upp och när det var dags att röja lyckan igen 
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för odling sparades ibland enstaka ekar (Emanuelsson et al. 2002). Medan marken låg i träda 

nyttjades den till bete för tamboskapen. De odlade sandmarkerna gödslades inte utan 

röjgödslades, en effekt som frigjorde näringsämnen när markens vegetation bröts upp för odling 

(Emanuelsson 2008).  

 

Sandmarken exploaterades kraftigt på 1600- och 1700-talen och trädesperioderna blev kortare 

vilket ledde till att marken inte hann återhämta sig. Vegetationen som uppkom under de korta 

trädesperioderna förändrades, samtidigt som träd och buskvegetation höggs ner och orsakade 

öppna ytor med sand. Vind över de öppna sandmarkerna resulterade i sandflykt som blev ett 

problem då åkrar täcktes av sanden. För att hindra sandflykt planterades tall för att binda sanden 

(Emanuelsson et al. 2002). Tallen växer idag på stora områden längs kustlandskapet.  

  

Markstörningarna i form av trädesbruk och bete hindrade igenväxning av området och gav 

upphov till den speciella sandmarksfloran och faunan, som naturvårdare idag försöker bevara. 

Den kalkrika sandmarken i östra Skåne bidrar också till markflorans artsammansättning 

(Emanuelsson et al. 2002). Under 1900-talet har även andra störningar bidragit till öppna 

sandmarker och gynnat den biologiska mångfalden. Störningar i form av militära aktiviteter och 

friluftsliv, men även grävande kaniner har bidragit till förekomsten av öppen sand (Emanuelsson 

2008).   

 

Störningar i skogsmark 
Mänsklig störning och bete i skogsmark var förr en stor bidragande faktor till en rik biologisk 

mångfald. Genom tiderna har skogslandskapet genomgått en rad förändringar och den tidigare 

betesmarken har idag blivit produktionsskog. Det går än idag att se spår från äldre tiders 

markbruk i skogslandskapet. På de gamla inägorna som tidigare användes som åker eller äng, 

växer det nu ofta artrika lövskogar medan det på gammal utmark ofta växer artfattiga bokskogar 

eller granbestånd (Emanuelsson et al. 2002). 

 

Historiskt sett fanns skogarna på utmarken och betades av boskap. När skogens resurser började 

utnyttjas mer delades den också upp mellan byar, socknar och härader. Skogarna fungerade 

också som större gränser till exempel som gräns mellan Skåne och Småland. Efter en 
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skogslagstiftning på 1600-talet fick bönderna inte längre fritt utnyttja skogens resurser då skogen 

övergick i statens ägo. Skogen förvaltade stora resurser och utnyttjades för boskapsbete, 

hamling, svedjebruk, bränsle, slöjd- och byggnadsvirke, framställning av träkol och tjära men 

också som skafferi där det fanns bär, nötter och svamp. Variationen av störningar i 

skogslandskapet tillsammans med naturliga störningar såsom brand och översvämning gav 

upphov till en hög biologisk mångfald (Emanuelsson et al. 2002). 

 

Lång kontinuitet av olika störningar i skogsmark resulterar i en skog med olikåldrig växtlighet 

vilket ger en hög biologisk mångfald och beteshävdade skogsmarker kan om de får finnas i stora 

arealer vara naturtypen med högst artrikedom (Aronsson 2013). Gamla hamlade träd hyser en 

mängd olika växt- och insektsarter och är därför också ett viktigt inslag i landskapet.  

 

För cirka 5000 år sedan kom boken till Sverige och boken kom att dominera som skogsträd i 

Skåne (Emanuelsson et al. 2002). Boken var inte ett optimalt hamlingsträd eftersom djuren inte 

var särskilt förtjusta i de sura löven. På utmarken blev boken ett populärt trädslag, särskilt för de 

som hade svin då bokollonen var en utmärkt föda. Svinen gynnade också bokens förökning då de 

bökade i marken och gjorde så att bokollon gömdes i jorden och fick bra förutsättningar att gro. 

Bokens virke användes som byggnadsmaterial och på 1600-talet blev bokvirket också viktigt för 

pottaskeframställningen som behövdes till framställning av glas och såpa. När Skåne blev 

svenskt 1658, fanns ett förbud mot att avverka trädslag som bok och ek. Bönderna kunde söka 

tillstånd för att få avverka träden för husbehov, men var tvungna att plantera två nya träd för 

varje träd som avverkades (Emanuelsson et al. 2002). 

 

I slutet på 1700-talet fick bönderna rätten till bokskogen och tillsammans med skiftesreformerna 

började bokskogen överexploateras. Mycket av skogen avverkades för att ge plats för odling åt 

en ökad befolkning samt att virket behövdes för uppbyggnaden av gårdar till de nya skiftena. 

Avverkning på den egna marken utgjorde även en inkomstkälla, då bonden kunde avverka 

skogen och sälja virket. Det resulterade i skogsbrist i Skåne och vid mitten på 1800-talet var 

bristen som störst. Samtidigt fanns en del skog kvar på frälsegodsen då de inte var lika utsatta 

ekonomiskt samt att skog avsattes för jakt. Skogsvårdsintresset ökade och med idéer och hjälp 

från utlandet började en återplantering av skog på 1800-talet. Trädslagen som planterades var 
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fortfarande bok men framförallt tall och gran. Idag sker föryngring av bokskog främst genom 

självföryngring (Emanuelsson et al. 2002).  

 

Dagens skogsbruk med monotona likåldriga skogsplanteringar minskar förutsättningarna för 

biologisk mångfald och det är därför viktigt att naturvården tar hänsyn till äldre tiders bruk och 

störningar i skogsmarken. Frånvaron av störning i form av bete från tamboskap har delvis ersatts 

av vilda djurs aktiviteter. Skogsbetande djur som älg och rådjur har övertagit tamboskapens roll 

som betesdjur i skogslandskapet. Vildsvinen har ersatt tamsvinens bökande och tramp i skogen 

vilket skapar jordblottor som kan vara en positiv störning för kärlväxter, såsom orkidéer, då 

deras frön trycks ner och göms från andra djur och lättare gror (Welander 1996). 
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Lokalbeskrivningar 
De tre undersökningslokalerna är samtliga lokaliserade i nordöstra Skåne (fig 1) i den nemorala 

vegetationszonen (Helmfrid, Sporrong, Tollin & Widgren 1994). 

 

 

 
                 Fig 1. © Lantmäteriet 2014. Översiktskarta med undersökningslokalerna utmarkerade. 
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Friseboda 
Friseboda är ett kustdynlandskap lokaliserat 2 mil söder om Åhus (fig 1) och sedan 1976 är det 

ett naturreservat, idag också ett Natura 2000-område. Friseboda ligger på kritberggrund med 

isälvssand, glacial lera och postglacial sand (fig 2) (Lundborg, Dahlberg & Johnmark 2011). 

Friseboda har bildats genom att sand svallats upp från havet och bildat stranddyner, vinden har 

sedan fört sanden in över land och bildat kustdyner (Gustavsson 1994). Den porösa sanden har 

svårt att behålla näringsämnen och urlakas fort av vatten och brist på omrörning. Runt 7000 f.Kr. 

växte en tallskog i området som vid tidpunkten låg över havsnivån. Under littorina 

transgressionen steg havsnivån och 4000 f.Kr. befann sig området vid Friseboda återigen under 

vatten. Med landhöjningen runt 2000 f.Kr. började havet dra sig tillbaka och vid år 0 befann sig 

kustlinjen där den är idag (Lundborg et al. 2011). 

 

 

 
          Fig 2. © SGU. Jordartskarta över Friseboda. Kusten domineras av postglacial sand med flygsand. 
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Frisebodaområdet har de senaste 300 åren formats av betesdrift och virkesuttag, men området har 

troligtvis inte varit uppodlat. Det finns arkeologiska fynd som visar att kustområdet varit bebott 

sedan 4000 f.kr, men det är oklart vilken vegetation som fanns i området då. Idag dominerar tall 

med enstaka gamla ekar som kan vara över 200 år gamla. Carl von Linné gav sig ut på sin 

skåneresa år 1749 och besökte trakten runt Friseboda. Han beskrev ett landskap rikt på 

sanddyner med öppen sand som på vissa delar hade planterats med tall för att minska problemet 

med flygsand (Lundborg et al. 2011).  

 

Från början av 1800-talet bestod området av öppen sand och sanddyner med tallskog som bredde 

ut sig mer och mer. Området hade i perioder problem med sandflykt och tall planterades för att 

binda sanden, men tallen kan ursprungligen också ha uppkommit naturligt i området. Tallskogen 

har blivit alltmer tät, speciellt i områden som planterades med bergtall (Pinus mugo ssp. mugo). 

Naturreservatet i Friseboda är idag under igenväxning vilket gör att sandberoende växt- och 

insektsarters överlevnad hotas (Lundborg et al. 2011). Två arter som missgynnas av igenväxning 

i Friseboda är ryl och liten myrlejonslända (Myrmeleon bore) (Berglind 2004).  

 

Sandlife är ett projekt som arbetar med att restaurera sandmarker i södra Sverige för att 

sandberoende växt- och djurarter ska kunna leva kvar. Deras mål är även att informera 

allmänheten om de värdefulla sandmiljöerna (Sandlife 2014). För att bevara sandmarkens 

naturtyper med öppen sand krävs störning i olika former, bland annat har bestånd av bergtall 

avverkats inom projektet Sandlife för att öka andelen gläntor och öppen sand vilket gynnar den 

biologiska mångfalden (Rosquist 2014). Sandmarker är ofta näringsfattiga eftersom den porösa 

sanden har svårt att hålla näringsämnen och urlakas lätt. Det kan därför krävas rejäl störning i 

form av grävmaskiner, för att gräva upp näringsämnen såsom kalk som då kommer upp till ytan 

genom omrörningen och gynnar växter såsom stor sandlilja (Anthericum liliago) (Rosquist 

2014). 

 

Växtligheten i naturreservatet består idag till största delen av tallskog på mager sandmark med 

ett bottenskikt dominerat av cladonialavar och mossor (fig 3), exempelvis sandraggmossa 

(Racomitrium canescens). Vanligt förekommande i fältskiktet är sandstarr (Carex arenaria) och 

borsttåtel (Corynephorus canescens). Längs kusten innanför dynerna dominerar kruståtel 
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(Deschampsia flexuosa) och ängskovall (Melampyrum pratense) fältskiktet.  

 

 

 
          Fig 3. Områdesbild, Friseboda sandmark. Foto: Robert Wetterlöf. 

 

 

Vånga 
Vånga ligger nordöst om Kristianstad (fig1) på en utlöpa av småländska höglandet. Jordarterna 

domineras av sandig morän med inslag av isälvssediment och postglacial sand på en bergrund av 

granit (fig 4) (SGU 2014). Moränen är den mest dominerande jordarten i området, och bildades 

när inlandsisen krossade berg och sten i sin framfart. När inlandsisen sedan drog sig tillbaka för 

knappt 16 000 år sedan lämnades materialet kvar och bildade sandig-morän. Delar av moränen 

sorterades av smältvatten från isen och svallningar från havet vilket bildade isälvsediment och 

postglacial sand på de områdena under högsta kustlinjen (Fredén 2009). På de sorterade 

jordarterna förekommer jordbruk i större omfattning än på den sandiga-moränen eftersom där 

förekommer mindre sten och block vilket minskar arbetsbördan (Myrdal, Pedersen & Widgren 

2004). 
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Fig 4. © SGU. Jordartskarta över Vånga. Den glacialt avsatta sanden och leran omringas helt av 

moränen. 

 

 

Landskapet i och kring Vånga karaktäriseras av stark kupering och storvuxen lövskog med inslag 

av barrskog, främst granplanteringar. Skogen i området växer främst på gammal utmark och där 

finns gott om spår från det gamla kulturlandskapet i skogen. Trakten karaktäriseras också av 

fruktodlingar vilka varit en viktig binäring till jordbruket i området (Länsstyrelsen 2014). På den 

gamla utmarken finns spår av gamla hägnadsystem, hålvägar och hamlade träd. Utmarken i 

Vånga socken bestod mestadels av bokskog men det växte även björk och en på de öppnare 

partierna samt al på de fuktigare områdena. Bokskogen användes till att föda svinen vid ollonår 

och björk användes till framställningen av pottaska. Skogen nyttjades också för ved och 



12 
 

byggmaterial till gärdesgårdar. För att få vinterfoder till djuren och under magra perioder 

hamlades träd och trädslagen var mest lönn och ask (Jakobsson, Karlsson & Olsson 2010). 

 

I Vånga socken finns också lämningar från grustag, stenbrott, kolmilor och tjärdalar. I skogen 

finns gott om spår från kolmilor anlagda under 1940-talet för att utvinna kol (Jakobsson et al. 

2010). De stora stenbrotten där Vångagranit bryts orsakar lokalt stor påverkan på landskapet.  

 

De två områdena i Vånga består av två olika naturtyper, den ena är en björkdominerad blandskog 

(fig 5) intill ett grustag med en del stora grusstigar skapade av motorcrosskörning. Större delen 

av området dominerars av kruståtel i fältskiktet medan det på andra delar domineras av blåbärsris 

(Vaccinium myrtillus) samt lingon (Vaccinium vitis-idaea). Trädslagen utgörs av vårtbjörk 

(Betula pendula), ek (Quercus robur), rönn (Sorbus aucuparia) samt enstaka stora granar (Picea 

abies) och tallar (Pinus sylvestris). Björkskogar är ofta en kulturskapelse som frodas på 

igenväxande betesmarker.  

 

Det andra området i Vånga består av en bokdominerad blandskog (fig 6) med inslag av ek och 

barrskog i form av tall och gran. Fältskiktet domineras till största delen av blåbärsris, men även 

kruståtel och ängskovall är vanliga inslag. Området är måttligt kuperat och blockrikt med en stor 

mängd stenblock. Vi har i arbetet valt att kalla området i Friseboda för “Sandmark” och 

områdena i Vånga för “Björkskog” respektive “Bokskog” efter deras karaktärer. 
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      Fig 5. Områdesbild, Vånga Björkskog. Foto: Robert Wetterlöf. 

 

   
                Fig 6. Områdesbild, Vånga Bokskog. Foto: Robert Wetterlöf. 
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Orientering och markstörning 
Under 1960-talet fick orienteringsporten en snabb uppgång och på 70-talet slog flerdagars 

tävlingen O-Ringen alla tidigare rekord, då den lockade över 10 000 deltagare (Hansson 2014). 

Under 1900-talet har miljömedvetandet ökat och frågor kring orienteringssportens påverkan på 

natur och djurliv har ställts både inom sporten och utifrån. Det kraftigt ökade antalet deltagare 

väckte frågor om markslitage hos allmänheten och naturvårdsverket. Vid O-Ringen 1971 i 

Södermanland tillsattes en arbetsgrupp bestående av naturvårdsverket, orienteringsförbundet och 

jägarförbundet, vilka i sin tur gav i uppdrag åt Lars Kardell att studera vegetationsslitage i 

samband med orienteringsarrangemang. I studien redovisar han resultatet från tre 

orienteringstävlingar i den boreonemorala vegetationszonen där han fastslår att vegetationen i 

samband med tävlingarna tagit marginell skada och visade en snabb återhämtning (Kardell 

1974).  

 

O-Ringen på Gotland 1977 fick mycket kritik då tävlingen bland annat skulle hållas på 

orkidéerik mark. Debatten handlade om att orkidéerna ansågs alltför känsliga och skulle ta stor 

skada av orienterarnas tramp. En studie av det aktuella området gjordes 1986 och kunde 

konstatera att marken nio år senare hade en rikare flora än före tävlingarna (Johansson 1987 se 

Höglund 1998). 

 

Under 1980-talets början gjordes ett par studier med hjälp av jägare och pejlutrustning för att 

undersöka hur djurens rörelsemönster påverkades av orienteringslöpare (Cederlund, Lemnell, & 

Larsson 1981). Med lärdom från studierna kunde banläggare och arrangörer förbättra 

viltzonernas placering. Viltzonen är ett område som ej får beträdas under tävlingen av 

deltagarna, för att djuren ska kunna söka skydd undan löpare. Idag upprättas liknande frizoner 

även för växter och kräldjur vid behov. 

 

Senare studier gjorda under 1990-talet har visat att störning från orientering kan ge synligt slitage 

på botten- och fältskikt, där det synliga slitaget främst uppkommer vid kontroller och i löpstråk 

med en mycket hög frekvens av orienterare (Bader, Fries & Jonsson 1997; Johansson 1998).  Det 

tyder på att störningen är koncentrerad snarare än utspridd och detta bekräftas av Birgitta 

Johansson (1998) där hon fastslår att maximalt 3 % av tävlingsområdet har påverkats. Många 
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växt- och insektsarter som lever i botten- och fältskiktet gynnas av störning i måttlig grad och 

orienterares störning i form av tramp skulle alltså kunna ha en positiv effekt på den biologiska 

mångfalden.   
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Metod och material 

Område 
Via samtal med Mats Widesjö, O-Ringens generalsekreterare 2014 och kartstudier av 

orienteringskartorna (fig 7-8) över tävlingarna, valdes de två etappområdena Friseboda och 

Vånga ut för vidare studier. Det vi tittade efter var lämpliga terrängpartier med 

orienteringskontroller för att säkert fastslå att områdena passerades av löpare. Vi var också 

intresserade av att undersöka tre skilda naturtyper för att se ifall störningen från tramp varierade 

mellan dem. Med lantmäteriets ortofoto och orienteringskartorna undersökte vi antalet kontroller 

i områdena och ifall växtligheten bestod av löv- eller barrskog. På så vis valdes fyra områden i 

Friseboda och fyra områden i Vånga ut för fältbesök. De åtta områdena skalades vid fältbesöket 

ner till tre kärnområden, ett i Friseboda och två i Vånga.  

 

Valet föll på tre skilda naturtyper, Kustnära trädklädda kustdyner (2180, Natura 2000) i 

Friseboda sandmark (Johnmark, Dahlberg & Lundborg 2013). I Vånga valdes en björkskog av 

gräs-/örtvariant och en bokskog av kruståtelvariant. Björk- och bokskogen i Vånga typbestämdes 

med hjälp av bestämningsnyckel i boken Svenska skogsbiotoper (Fältbiologerna 1990).  

 

 

 
          Fig 7. Orienteringskarta över Friseboda med inventeringsområdet utmarkerat. 
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        Fig 8. Orienteringskarta över Vånga med inventeringsområdena utmarkerade. 

 

 

Avgränsningar 
Vid gränsdragningen av områdena gjorde vi ett fältbesök i kärnområdena för att fastställa var 

växtligheten ändrade karaktär. På grund av de naturliga variationerna mellan områdena varierar 

kärnområdenas storlek, Sandmark 13 hektar (fig 9), Björkskog 3 hektar och Bokskog 8 hektar 

(fig 10). I Sandmark drog vi gränsen i söder längs med kanten på tävlingscentrum. I väster och 

norr går gränsen längs med ett höjdparti medan den följer en mindre körväg på östra sidan. 

Björkskog ligger på en mindre höjdplatå och gränsen går i norr, väster och söder längs med ett 

grustag, medan en stenmur i öster utgör gränsen. I Bokskog drogs gränsen i söder och väster 

längs med en stenmur och en beståndsgräns, medan den på norra och östra sidan följer en 

naturlig sänka.  
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Fig 9. © Lantmäteriet 2014. Översiktskarta över lokalen i Sandmark. 
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                  Fig 10. © Lantmäteriet 2014. Översiktskarta över lokalerna i Vånga med Bokskog 

                i väster och Björkskog i öster. 

 

 

Tävlingsdagarna 
Inventeringen av botten- och fältskikten genomfördes före samt efter O-Ringen för att undersöka 

eventuella förändringar. O-Ringen består av fem etapper och genomfördes mellan 19-25 juli 

2014. Etappen i Sandmark genomfördes den 21 juli och inventerades 9 och 31 juli. Etappen i 

Björkskog och Bokskog genomfördes den 20 juli och inventerades 10 och 28 juli respektive 11 

och 29 juli. Inget av områdena påverkades under mer än en dag av O-Ringen, men antalet 

passager varierade mellan områdena. Sandmark passerades cirka 30 000 gånger (2 300 per 

hektar), området Björkskog passerades cirka 15 000 gånger (5 000 per hektar) medan Bokskog 

passerades 1 500 gånger (190 per hektar). Under samtliga dagar i fält var det torrt väder med 

mycket sol och molnfritt med temperaturer mellan 25-30oC.  
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Inventeringsmetodik 
När vi sökte efter metoder för inventering i samband med orienteringstävlingar 

uppmärksammade vi att majoriteterna av de tidigare studierna utgick från Lars Kardells metod 

från 1974. Metoden gick ut på att besöka 36-60 subjektivt valda kontrollpunkter i samband med 

tävlingarna och fotodokumentera dem, därefter gjordes en visuell analys där graden av skada 

graderades från ett till tre, där tre var den kraftigaste graden av skada (Kardell 1974). Fokus var 

centrerat på hur kontrollpunkter med hög frekvens orienteringslöpare hade påverkats under 

tävlingar, vilket resulterade i en hög frekvens av störning koncentrerat till ett begränsat område. 

 

Vi var intresserade hur en sammanhängande naturtyp som helhet påverkades utan att styra 

inventeringen mot de kraftigaste påverkade delarna. Därför använde vi oss av en 

slumpningsmetod där 45 inventeringsrutor (1m2) slumpades ut före och efter tävlingarna (fig 11-

16) och med 100 smårutor per inventeringsruta. I rutorna inventerades förekomst eller icke 

förekomst (Rich, Rebane, Fasham, Mcmeechan & Dobson 2005). Inventering av förekomst och 

icke förekomst kräver ett stort antal inventeringsrutor för att ge en representativ bild av området, 

men underlättar vid en efterkommande inventering då risken minimeras att inventeringen utförs 

och bedöms olika vilket kan inträffa när täckningsgraden skall bedömas. Inventering av 

förekomst eller icke förekomst gör datan enkel att räkna om till procentenheter. Om en art 

förekommer i 60 av de 100 smårutorna finns arten i 60 % av inventeringsrutan (Rich et al. 2005). 

 

Fördelen med slumpningsmetoden är att den är tidseffektiv eftersom det inte kräver en 

metalldetektor, man behöver inte heller permanentmarkera rutorna för en återkommande 

inventering och samma rutor behöver inte återinventeras. Nedgrävande av metallbleck för en 

permanentmarkering kan innebära en riskfaktor då blecken kan påverkas och flyttas av yttre 

faktorer, vilket innebär att rutan blir obrukbar (Rich et al. 2005). Särskilt utsatt är sandmark där 

den lösa sanden ökar risken för påverkan på blecken vid tramp.    
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         Fig 11. © Lantmäteriet 2014. Sandmark,              Fig 12. © Lantmäteriet 2014. Sandmark,  
        utslumpade inventeringsrutor före tävlingarna.      utslumpade inventeringsrutor efter tävlingarna. 

 
Fig 13. © Lantmäteriet 2014. Björkskog,              Fig 14. © Lantmäteriet 2014. Björkskog,                    

utslumpade inventeringsrutor före tävlingarna.     utslumpade inventeringsrutor efter tävlingarna.                    
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. 
        Fig 15. © Lantmäteriet 2014. Bokskog,                 Fig 16. © Lantmäteriet 2014. Bokskog,    
        utslumpade inventeringsrutor före tävlingarna.      utslumpade inventeringsrutor efter tävlingarna. 

 

 

Vid utslumpningen av rutor använde vi oss av det geografiska informationssystemet ArcGIS där 

vi skapade polygoner av inventeringsområdena. Med ArcGis slumpades 45 punkter ut i 

polygonerna med en meters mellanrum, före respektive efter tävlingarna. Fördelen med 

slumpmässigt utplacerade inventeringsrutor är att de inte blir subjektivt placerade. Punkterna 

lokaliserades därefter med karta i fält och inventerades med en inventeringsruta.  

 

Inventeringsrutan består av en fyrkantig träram på 1m2, vilken delas upp i 100 smårutor så att 

varje småruta blir 10*10 centimeter (fig 17). I fält placerades inventeringsrutan i nordsydlig 

riktning med stöd av kompass på de utslumpade punkterna enligt kartan. Därefter inventerades 

alla arter och barmark i de 100 smårutorna genom att notera förekomst eller icke förekomst. Vid 

återinventeringen noterades även om rutorna var påverkade eller icke påverkade av tramp. De 

olika graderna av tramp värderades lika vilket innebär att spannet påverkat sträcker sig från 

enskilda fotsteg till kraftig påverkan där växtmaterial rivits upp. Vid besöken i 

inventeringslokalerna togs fotografier för dokumentation (bilaga 1). 
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                                      Fig 17. Inventeringsruta. Kompass utplacerad i nord- 
                                      sydlig riktning. Foto: Charlotta Bjurvald. 
 

 

Då de utslumpade punkterna ibland hamnade olämpligt, exempelvis över ett träd, flyttade vi 

inventeringsrutan i fält så botten- och fältskikten kunde inventeras. Till vår hjälp att artbestämma 

lavar, mossor och kärlväxter använde vi böckerna Lavar, en fälthandbok (Moberg & Holmåsen 

1990), Mossor, en fälthandbok (Hallingbäck & Holmåsen 1991) och Den nya nordiska floran 

(Mossberg & Stenberg 2003). 

 

Resultatredovisning 
I tabellerna nedan (arbetets resultatdel) redovisar vi ett urval av de arter vi inventerade. Det är 

arter vi upplevde som karaktäristiska för områdena och arter vilka uppvisade en signifikans. Vi 

har även valt att sammanställa våra data till tre samlingskategorier bestående av lavar, mossor 

och kärlväxter för att få en översiktlig bild på hur växtkategorierna i stort har påverkats. I 

Sandmark observerades samtliga tre kategorier och i Björkskog samt Bokskog observerades 

mossor och kärlväxter. Vid sammanställningen räknades inventeringsrutorna på nytt efter 

förekomst eller icke förekomst och om en ruta inkluderade mer än en kärlväxtart så räknade vi 

det endast som en förekomst. 
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Det var enbart i Friseboda vi fann lavar i bottenskiktet. Utöver islandslav och renlav artades inte 

övriga lavar, istället valde vi att lägga ihop övriga cladonialavar och kalla den kategorin enbart 

för cladonialavar eftersom det var förändringen av lavar i stort vi var intresserade av. I Sandmark 

består marken utan vegetation av sand och har kategoriserats som barmark i arbetet.  

 

Statistik 
På samtliga arter och samlingskategorier räknades medelvärdet ut för de 45 rutorna i respektive 

område. Därefter gjordes ett T-test för att undersöka ifall skillnaden mellan frekvensen av växter 

innan tävlingen och efter tävlingen berodde på slump i urvalet, eller var representativ för 

populationen. P-värdet (sannolikhetsvärde) skall vara ≤ 0,05 vid ett signifikant resultat.  
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Resultat 

Artantal och frekvens 
Sandmark. Totalt noterades 14 olika arter under de båda inventeringarna (bilaga 2) och det var 

ingen skillnad i antalet arter före och efter orienteringen (11 respektive 12 arter). Renlav 

minskade signifikant (36 %) efter orienteringen (tabell 1; t-test: t= 4,2, p<0,001, n=45).  

 

 
TABELL 1 Förekomst samt skillnad av utvalda arter (vår bedömning som intressanta utifrån resultatet) i                     
      Sandmark före och efter tävlingarna. Asterisk anger art med signifikant minskning. 

     Renlav minskade i frekvens. 
    

Kategori Art Före (%) Efter (%) Skillnad (%) 

Lavar Renlav* 80 44 -36 

 Cladonialavar  10 7 -3 

Mossor Sandraggmossa 31 16 -15 

 Kvastmossa 10 7 -3 

Kärlväxter Borsttåtel 7 3 -4 

 Sandstarr 5 5 0 

	   Kruståtel 13 16 3 
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Björskog. Totalt noterades 26 olika arter under de båda inventeringarna (bilaga 2) och något fler 

arter noterades vid återinventeringen (20 respektive 24). Kruståtel minskade signifikant (20 %) 

efter orienteringen (tabell 2; t-test: t= 2,7, p<0,01, n=45). 

 
 
TABELL 2 Förekomst samt skillnad av utvalda arter (vår bedömning som intressanta utifrån resultatet) i  
                 Björkskog före och efter tävlingarna. Asterisk anger art med signifikant minskning. 
                  Kruståtel minskade i frekvens. 
 

Kategori Art Före (%) Efter (%) Skillnad (%) 

Mossor Väggmossa 29 19 -10 

Kärlväxter Kruståtel* 84 64 -20 

 Ljung 15 7 -8 

 Skogsstjärna 13 7   -6 

 Ängskovall 3 0 -3 

 Ekorrbär 4 1 -3 

	   Blåbär 7 12 5 
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Bokskog. Totalt noterades 29 olika arter under de båda inventeringarna (bilaga 2) och det var 

ingen skillnad i antalet arter före och efter orienteringen (24 respektive 23). Väggmossa och 

björnmossa minskade signifikant (7 % respektive 6 %) efter orienteringen. (väggmossa, tabell 3; 

t-test: t= 2,1, p<0,05, n=45), (björnmossa, tabell 3; t-test: t=2,0, p< 0,05, n=45). 

 

 
TABELL 3 Förekomst samt skillnad av utvalda arter (vår bedömning som intressanta utifrån resultatet) i  
                  Bokskog, före och efter tävlingarna. Asterisk anger art med signifikant minskning. 

     Väggmossa och björnmossa minskade i frekvens. 
 

Kategori Art Före (%) Efter (%) Skillnad (%) 

Mossor Väggmossa* 8 1        -7 

 Björnmossa* 7 1 -6 

 Husmossa 10 4 -6 

Kärlväxter Blåbär 48 37 -11 

 Kruståtel 35 30 -5 

 Ängskovall 7 2 -5 

  Skogsstjärna 1 0 -1 

 
 

 

Samlingskategorier 
Lavarna minskade signifikant (33 %) i Sandmark (fig 18; t-test: t= 4,0, p<0,001, n=45) medan 

mossor (t-test: t= 2,1, p<0,05, n=45) och kärlväxter (t-test: t= 3,1, p<0,01, n=45) minskade 

signifikant (båda kategorier 15 %) i Björkskog (fig 19). I Bokskog minskade mossor signifikant 

(17 %) (figur 20; t-test: t= 3,3, p<0,01, n=45).  

 
Andel barmark 
Barmark ökade (fig 20) signifikant i Bokskog (7 %) (t-test: t= -2,3, p<0,05, n=45).   
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        Fig 18. Samlingskategorier och barmark i Sandmark. Lavar minskade 
                   signifikant efter tävlingarna. 
                       
 
 

 
       Fig 19. Samlingskategorier och barmark i Björkskog. Mossor och kärlväxter 
                  minskade signifikant efter tävlingarna. 
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      Fig 20. Samlingskategorier och barmark i Bokskog. Mossor minskade 
                   signifikant medan barmark ökade signifikant efter tävlingarna. 
 

 

Påverkan i olika vegetationstyper 
De vegetationstyper som påverkats i störst utsträckning av orienteringen är Björkskog (50 %) 

och Sandmark (45 %) medan Bokskog påverkades minst (21 %; fig 21). 

 

 
               Fig 21. Andelen påverkade rutor vid återinventeringen.  
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Diskussion 

Artantal och frekvens 
Artantalen i de tre undersökningslokalerna påverkades inte av orienteringen. Vi hade inte 

förväntat oss en minskning av artantalet eftersom tidigare studier påvisar att enbart begränsade 

delar av området utsätts för högintensiv störning av orienteringslöpare (Johansson 1998; Kardell 

1974). Enbart artantal berättar inget om artfördelning i ett område. Två områden med samma 

artantal kan se helt olika ut, i det ena dominerar enstaka arter medan det andra kanske har en mer 

jämn fördelning. Det är därför viktigt att inte enbart fokusera på artantalet utan även väga in 

frekvensen av arterna. 

 

Vår studie visar att den störning orienteringen orsakar inom inventeringsområdena, påverkade 

och reducerade frekvensen av dominanta och/eller triviala arter. Arterna vars frekvens minskade 

signifikant var renlav i Sandmark, kruståtel i Björkskog samt vägg- och björnmossa i Bokskog. 

Renlaven minskade kraftigt i Sandmark vilket delvis kan bero på det torra vädret under 

tävlingarna. Lavar i allmänhet är mer känsliga för torr väderlek då de smulas sönder av tramp 

vilket försvårar individernas regeneration (Kardell 1974). Renlavar är de överlägset mest 

frekventa arterna i Sandmark, vilket också kan ha bidragit till den kraftiga minskningen. I 

Björkskog minskade kruståtel kraftigt vilket till stor del beror på den höga frekvens arten 

förekom i, grässtrå är dessutom känsligt för störning då de långa stråna lätt lägger sig ner 

(Johansson 1998). Vägg- och björnmossa i Bokskog minskade vilket också till viss del kan bero 

på vädret, då mossor likt lavar är mer känsliga för störning i torrt väder (Kardell 1974).  

 

Den minskade frekvensen av de dominanta och/eller triviala arterna är ett resultat av störningen 

orienteringslöparna orsakade under tävlingarna. Störningen påverkade inte områdenas biologiska 

mångfald eftersom artantalet inte påverkades. Den minskade frekvensen av dominanta och/eller 

triviala arter kan ge en möjlighet till en ökad biologisk mångfald då mindre dominanta och 

störningskänsliga arter såsom orkidéer och stor sandlilja kan få möjlighet att etablera sig 

(Lundborg et al. 2013). För att stor sandlilja skall kunna etablera sig krävs dock fler 

komponenter såsom kalk vilket inte orienterarna bidrar med då kalken finns djupt ner i sanden. 

Störningen från orienteringslöpare kan även ha en negativ effekt på växters fröspridning ifall 

känsliga arter skadas innan blomning (Legg 2000).  
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Samlingskategorier 
Lavar i Sandmark visar en signifikant minskning, medan det i Björk- och Bokskog är mossor 

samt i viss mån kärlväxter (kruståtel) som uppvisar en signifikant minskning. Det går att se ett 

mönster där lavar minskar i Sandmark och mossor minskar i skog. Det beror på att lavar och 

mossor är mer känsliga för störning än vad kärlväxter är (Kardell 1974). Lavar och mossor är 

känsliga för störning eftersom de lätt rivs upp då de inte har rötter och är förankrade i marken, 

såsom kärlväxter. Även deras långsamma regeneration gör dem slitagekänsliga (Johansson 1998; 

Kardell 1974). Vid vårt återbesök i Sandmark kunde vi framför allt se lavar som smulats sönder 

av tramp från orienteringslöpare i det torra vädret. Lavar och mossor förökar sig genom 

fragmentering, vilket gör att en störning i form av tramp samtidigt kan gynna deras spridning på 

sikt (Kardell 1974).  

 

I Björkskog minskade kärlväxterna signifikant och en trolig orsak är den höga frekvensen av 

kruståtel. Kärlväxterna är också dominerande i Björkskog och exponerades i hög grad för 

störning. Kärlväxter är i allmänhet tåliga mot störning, men den höga frekvensen av kruståtel 

påverkades kraftigt även av lågintensivt tramp från orienteringslöparna (Johansson 1998; Kardell 

1974).  

 

Den minskade frekvensen i samlingskategorierna är precis som hos de enskilda arterna ett 

resultat av den störning som orienteringslöparna orsakade under tävlingarna. Genom att se på de 

enskilda arterna vars minskning är signifikant kan vi se att den biologiska mångfalden inte 

påverkades av O-Ringen. Däremot framkommer det att lavar och mossor är känsligare för 

störning av tramp även i låg intensitet, medan kärlväxter klarar det bättre. Intressant är att se hur 

lavar och mossor återhämtar sig de närmsta åren. Speciellt intressant kan det vara att följa 

lavarna, då de har en långsam regeneration, men sprids med hjälp av fragmentering.  

 

Andel barmark 
Antalet passager varierade kraftigt mellan områdena, men där finns ingen tydlig koppling mellan 

andelen ökad barmark och antalet passager per hektar. Vid återinventering i Sandmark upplevde 

vi att andelen barmark hade ökat och vi blev förvånade när resultatet inte visade på någon 

signifikant ökning. En orsak till detta skulle kunna vara att inte tillräckligt många rutor 
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slumpades ut, fler rutor innebär ett resultat närmare verkligheten (Rich et al. 2005).  

Björkskog påverkades av flest antal löpare per hektar (5000), men visade ingen signifikant 

ökning av barmark. Troligen har en motorcrossbana som genomkorsar Björkskog påverkat 

resultatet. Stigarna från banan har bidragit till barmark vid inventeringen före tävlingen då den 

utslumpade inventeringsrutan ibland hamnat på eller delvis på motorcrosstigarna (fig 22). Det 

har samtidigt minskat störningen på vegetationen i botten- och fältskiktet eftersom 

orienteringslöparna har utnyttjat de befintliga stigarna. Endast i Bokskog uppvisade kategorin 

barmark en signifikant ökning vilket kan bero på att området är väldigt blockrikt och kan ha ökat 

andelen löpstråk och därför resulterade i mer barmark (Bader, Fries & Jonsson 1997). 

 

 

 
           Fig 22. Löpstråk i Björkskog. Foto: Charlotta Bjurvald 
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Antagligen hade andelen barmark ökat i samtliga områden om det inte hade varit för det torra 

vädret. Vid blöt väderlek i Sandmark hade troligtvis mer sand blottats, men andelen krossad lav 

minskat. Lavar är mer elastiska när de är blöta vilket minskar skadorna, men de glider lättare på 

sanden vid tramp eftersom de saknar rötter. Vid blöt väderlek i Björk- och Bokskog skulle det 

även bildas leriga vattensamlingar i stråk och stigar vilket påverkar andelen barmark. När 

orienteringslöparna undviker att trampa i vattensamlingarna och istället springer på stigarnas 

kanter utökas det påverkade området och andelen barmark ökar (Myllyvirta & Henriksson 1999). 

Vatten är även en erosionsfaktor inom de bildade stråken och kan bidra till att ytterligare mark 

blottläggs (Kardell 1974). 

 

Grundvattnets påverkan är också en faktor som Lars Kardell (1974) tar upp i sin studie. Där talar 

han om att vegetation på mark med högt grundvatten, exempelvis sankmark och kärr tar större 

skada än väldränerad mark (Kardell 1974). Ingen av de tre inventeringslokalerna innehöll 

sankmarker eller kärr, men vi tror att om ett sådant område varit inkluderat i vår studie hade 

troligtvis mängden barmark ökat jämfört med det nuvarande resultatet. 

 

En ökad mängd barmark hade kunnat ha en positiv effekt i Sandmark där växter och insekter är 

starkt beroende av sandblottor för sin överlevnad (Länstyrelsen Stockholm 2010). Den ökade 

mängden barmark i Bokskog kan ha en positiv effekt eftersom det ger mindre dominanta och nya 

arter möjlighet att etablera sig i de jordblottor som uppstod (Niklasson & Nilssons 2005). Trots 

den mycket höga frekvensen löpare i Sandmark och Björkskog ökade inte andelen barmark och 

det kan bero på att större delen av området utsattes för låg intensitet av tramp. Orienterarna 

återanvände troligtvis samma stråk i hög utsträckning under tävlingen och därför utsattes enbart 

små delar av områdena för tillräckligt intensivt tramp för att skapa barmark. Resultatet av vår 

studie visar ingen koppling mellan antalet orienterare och ökad barmark. 

 

Påverkan i olika vegetationstyper 
Samtliga tre naturtyper visade en stor andel påverkan vid återinventeringen i form av 

trampavtryck och stråkbildningar (Sandmark 45 %, Björkskog 50 %, Bokskog 21 %). Kategorin 

påverkat har inte graderats, utan allt från ett trampavtryck till nersliten vegetation har 
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kategoriserats som påverkat. Andelen påverkat ökade i takt med antalet passager per hektar i de 

olika områdena, men inte i den storleksordningen vi hade förväntat oss. Björkskog med flest 

antal passager (5000/hektar) hade inte mer än 5 % mer påverkat än Sandmark med färre än 

hälften så många passager (2300/hektar). Samma sak i Bokskog där mängden påverkat uppgick 

till 21 % trots det låga antalet passager (190/hektar). Det kan bero på att orienteringslöpare ofta 

väljer att springa i stråk som bildats under tävlingen och därför till viss del begränsar andelen 

påverkat (Myllyvirta & Henriksson 1999). 

 

Andelen påverkat i Sandmark är förvånansvärt hög med tanke på att det passerades 2300 gånger 

per hektar (fig 23). Det tyder på att den lavrika marken i Sandmark är känsligare för påverkan i 

form av tramp än den kärlväxtdominerade Björkskog. Här har det torra vädret också en betydelse 

eftersom lavarna i större utsträckning krossades än vad de hade gjort vid en blöt väderlek 

(Johansson 1998; Kardell 1974).  

 

Andelen påverkat är högt i samtliga områden vilket inte är konstigt med tanke på den stora 

frekvensen löpare och att vi inte graderade kategorin påverkat. Det indikerar att påverkan från 

orienteringslöparna är hög, men att intensiteten är sällan så hög på ett och samma ställe att det 

leder till en ökad mängd barmark. 
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Fig 23. Stråkbildning i Sandmark. Foto: Robert Wetterlöf. 

 
 

Orienterare som naturvårdare 
Vår studie visar att orienteringslöpare orsakade liten förändring på växtligheten i samband med 

världens största orienteringstävling i Skåne. Slutsatsen är att det krävs en hög intensitet av löpare 

för att orsaka en förändring av växtligheten genom tramp på torra marker. Orienterare kan vara 

lämpliga som en liten del av naturvården i den nemorala vegetationszonen genom att vid hög 

intensitet bidra med skapandet av jord- och sandblottor. När stråk bildas vid hög intensitet av 

tramp blottas jord där särskilt arter som gynnas av störning kan etableras (Kardell 1974). Genom 

att koncentrera löpstråk eller kontroller i områden där det strävas efter en förändrad 

artsammansättning kan orienterarna göra en skillnad. En ökad mängd jord- och sandblottor kan 

även på sikt gynna insekter och fåglar i området (Länsstyrelsen Stockholm 2010).  
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Vid Åkersjön mellan Göteborg och Partille finns en lokal med den rödlistade klockgentianan. 

Det är en art som är beroende av störningar för att överleva, den behöver sand- och jordblottor 

för att dess frö ska kunna gro. Området har tidigare använts till militärt övningsområde, vilket 

gynnat klockgentianan. För att ersätta störningen i området ombads trialförare i en mc-klubb av 

kommunekologen Caroline Boström, att köra och riva upp fältskiktet runt blommorna så att sand 

och jord blottades (Eriksson 2014). Den effekten kan även störning från orienteringslöpare 

orsaka i botten- och fältskiktet i olika naturtyper, genom att vid återkommande tillfällen springa 

genom samma område.  

 

I Friseboda är den stora utmaningen att sandflykten har upphört på grund av igenväxning och 

kalken har sjunkit ner i den porösa sanden i brist på omrörning. Det är sandflykt och vind som 

avlägsnar den försurade ytjorden och bidrar till den biologiska mångfalden i sanddynerna 

(Ödman 2012). Det krävs större åtgärder än tramp från orienterare för att återskapa sandflykt, 

men störningen kan bidra till en ökad rörlighet i sanden vilket är positivt för områdets 

utveckling. Orienteringslöparna kan även bidra till att sprida frön som fastnar i kläderna och 

sprids vidare, men fröspridningen kan också ha en negativ effekt ifall det är invasiva arters frön 

som sprids. Störningen från orienteringslöparna kan även ha en positiv effekt eftersom de kan få 

sanden i rörelse om än i en begränsad utsträckning. 

 

Felkällor 
Med slumpningsmetoder finns alltid risken att samtliga inventeringsrutor hamnar på opåverkad 

vegetation. För att undvika den risken går det att använda sig av storrutor eller en 

stratifieringsmetod där en storruta placeras subjektivt och flera inventeringsrutor slumpas ut 

inom den. På så vis kan man säkerställa att inventeringsrutorna hamnar i ett påverkat område. 

Vår studie innefattar 45 inventeringsrutor i varje naturtyp. Det hade varit intressant att se ifall 

resultatet blivit annorlunda med ett ökat antal inventeringsrutor och hur resultatet hade sett ut om 

vi använt oss av permanentmarkerade rutor. Resultatet hade kunnat ge mer information om vi 

hade graderat kategorin påverkat. Eventuella misstag som skulle kunna uppkommit i samband 

med inventeringen är artbestämning samt räkning av rutor.  
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Rekommendationer och fortsatt arbete 
Uppföljande inventeringar bör genomföras de närmsta åren för att undersöka hur vegetationen i 

botten- och fältskiktet utvecklas i de olika områdena. De uppföljande inventeringarna kan ge svar 

på ifall artsammansättningen förändras under tiden eller om den tidigare vegetationen återhämtar 

sig. Lavar och mossor är extra intressanta att följa upp eftersom de har en långsam regeneration, 

men förökar sig genom fragmentering. Frågan är om de på sikt ökar som ett resultat av 

störningen? Intressant är också i vilken takt den stora andelen påverkat försvinner. Uppföljande 

inventering bör ske vid samma tidpunkt på året för att växtförhållandena skall bli jämförbara.  

  

Intressant skulle också vara att undersöka hur olika former av banläggning påverkar 

vegetationen. Hur blir skillnaden mellan banor med korta respektive långa sträckor mellan 

kontrollerna? Påverkar fler kontroller vegetationen kraftigare än få kontroller? Och påverkas 

vegetationen på ett annat sätt om tävlingen anordnats på en annan tidpunkt på året? 

 

Genom ett samarbete mellan lokala klubbar och Länsstyrelser kan orienteringslöpare vara en del 

i naturvården genom att återkommande träna och springa i samma områden och stråk. Däremot 

har enstaka orienteringstävlingar och träningar en väldigt liten påverkan på växtlighet i helhet 

trots ett högt deltagarantal. I bevarandeplanen för trädklädda sanddyner (2180) inom Natura 

2000-området i Friseboda, ingår att minst 50 % av området skall utgöras av barmark i form av 

sand (Johnmark et al. 2013). Orientering kan vara ett återkommande inslag i Friseboda genom att 

upprepad störning kan bidra till att upprätthålla och öka mängden öppen sand vilket i sin tur kan 

leda till en ökad rörelse i sanden vilket är positivt för områdets utveckling.  
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Bilaga 1 
 

Foton från återinventeringen i Sandmark 
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Foton från återinventeringen i Björkskog 
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Foton från återinventeringen i Bokskog        
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Bilaga 2 
 

Artlista, Sandmark 

Islandslav          Cetraria islandica 

Renlav              Cladonia sp 

Cladonialavar      Cladonia sp 

Kvastmossa        Dicranum scoparium 

Väggmossa         Pleurozium schreberi 

Sandraggmossa  Racomitrium canescens 

Tall                   Pinus sylvestris 

Kråkbär           Empetrum nigrum 

Ängskovall        Melampyrum pratense 

Rotfibbla        Hypochoeris radicata 

Fryle               Luzula 

Sandstarr       Carex arenaria 

Kruståtel         Deschampsia flexuosa ssp. flexuosa 

Borsttåtel        Corynephorus canescens 
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Artlista, Björkskog       

Väggmossa       Pleurozium schreberi 

Skogsbräken     Dryopteris carthusiana 

Gran                Picea abies ssp. abies 

Tall                    Pinus sylvestris 

Asp                  Populus tremula 

Vårtbjörk         Betula pendula 

Bok                  Fagus sylvatica 

Ek                    Quercus robur 

Hallon             Rubus idaeus 

Björnbär          Rubus sp 

Brakved          Frangula alnus 

Mjölkört          Epilobium angustifolium 

Ljung              Calluna vulgaris 

Lingon           Vaccinium vitis-idaea ssp. vitis-idaea 

Blåbär            Vaccinium myrtillus   

Skogsstjärna    Trientalis europaea 

Ängskovall       Melampyrum pratense 

Röllika          Achillea millefolium ssp. millefolium 

Liljekonvalj      Convallaria majalis 

Ekorrbär        Maianthemum bifolium 

Veketåg        Juncaceae effusus 

Fryle              Luzula sp 

Starr                Carex sp 
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Kruståtel       Deschampsia flexuisa ssp. Flexuosa 

Krypven          Agrostis stolonifera 

 

 

 

Artlista, Bokskog 

Björnmossa         Polytrichum commune 

Väggmossa        Pleurozium schreberi  

Husmossa          Hylocomium splendens 

Stensöta             Polypodiaceae vulgare 

Gran               Picea abies ssp. abies 

Tall                 Pinus sylvestris 

Asp                 Populus tremula 

Vårtbjörk        Betula pendula        

Glasbjörk       Betula pubescens ssp. pubescens 

Avenbok        Carpinus betulus 

Bok                 Fagus sylvatica 

Ek                   Quercus robur 

Hallon            Rubus idaeus 

Björnbär             Rubus sp 

Blodrot           Potentilla erecta 

Rönn              Sorbus aucuparia ssp. aucuparia 

Harsyra          Oxalidaceae acetosella 

Mjölkört          Epilobium angustifolium 

Lingon           Vaccinium vitis-idaea ssp. vitis-idaea 
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Blåbär            Vaccinium myrtillus 

Skogsstjärna      Trientalis europaea 

Vattenmåra       Galium palustre ssp. palustre 

Ärenpris         Veronica officinalis 

Ängskovall        Melampyrum pratense 

Ekorrbär         Maianthemum bifolium 

Veketåg         Juncus effusus 

Fryle               Luzula sp    

Starr               Carex sp 

Kruståtel            Deschampsia flexuosa ssp. flexuosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


