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Sammanfattning 
När storskaliga och kväveintensiva jordbruk bredde ut sig växte många betesmarker och 
ängar igen. Detta medförde att hävdberoende växtarter minskade eller helt försvann. För 
att kunna växa och återkolonisera marker behöver många arter olika störningar. En sådan 
störning kan vara bränning. Vid bränning ökar ljusinsläppet och även kvävemängden i 
marken minskar, vilket gynnar de hävdberoende växterna. 
 
Detta arbete har undersökt om bränning kan vara ett komplement eller alternativ till bete 
och slåtter vid bevarande av den biologiska mångfalden hos växter. I studien inventerades 
brända och orörda kontrollytor på 11 st olika gräsmarker i Östergötland. Dessa 
gräsmarker inkluderar vägrenar, ängar, åkerslänter och naturbetesmarker. 
 
Tre olika diversitetsindex användes för att svara på om diversiteten var högre på brända 
markerna. Resultatet visade att diversiteten var högre och artfördelningen var jämnare på 
de brända ytorna än på kontrollytorna. De arter som är beroende av hävd hade en markant 
större utbredning på de brända markerna än på kontrollytorna. Detta bekräftar hypotesen 
om att bränning är positivt för hävdberoende växter och att bränning kan vara ett 
komplement eller alternativ till bete och slåtter vid bevarande av den biologiska 
mångfalden av växter i gräsmarker. Den framtida skötseln skulle kunna vara olika 
kombinationer av bränningar, bete och slåtter. 
 
För naturvården kan detta konstaterande få betydelse genom att offentliga och privata 
markägare kan börja bränna fler områden med vetskapen att detta gynnar hävdberoende 
arter som är hotade. Att bränna marker istället för att slåttra eller beta kan leda till att 
större arealer kan få den skötsel de kräver utan förändringar i den finansiella budgeten 
hos markägaren. 
 



Summary 
When the large-scale and nitrogen-intensive agriculture gained land many natural 
pastures and meadows started to overgrow. This led to that many species dependent on 
open land decreased or totally disappeared. To grow or re-colonize land many species 
need some form of disturbance. Burning can be one of such disturbances. Burning 
increase the light inlet and decrease the amount of nitrogen in the soil. Both of these 
changes will favor the open-land species. 
 
The aim of this study was to explore if burning could be a complement or alternative to 
grazing and mowing for preserving the biological diversity among plants in grasslands. 
The different kinds of grasslands that were inventoried include hard shoulders, meadows, 
field slopes and natural pastures. Both burned and control areas were inventoried at 11 
places. All of them were located in different habitats in Östergötland, Sweden.  
 
Three different diversity-indexes have been used to answer the question if diversity was 
higher on the burned areas than on the control surface. The result showed that both the 
diversity was higher and the distribution in species spread more evenly on the burned 
areas. Species dependent on open land had a notably larger spreading on the burned areas 
than on the control areas. This confirms the hypothesis that burning has a positive effect 
on open-land species and can be a complement or replacement for grazing or mowing in 
preserving the biological diversity of plants in grasslands. The future care could be 
different combinations of burning, grazing and mowing. 
 
To the conservation, this knowledge can have a great impact for both state and private 
landowners. Knowing that this method will favor the open-land species, more areas can 
be burned. To burn, instead of mowing or grazing, can lead to that larger areas can have 
the proper maintenance it requires, without changes in the financial budget of the 
landowner.
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 1 Introduktion 
 
Fröbanken bevarar vilande arter 
Under början av 1900-talet bredde storskaliga och kväveintensiva jordbruk ut sig. Detta ledde 
till att bete och slåtter minskade som hävdform. Många betesmarker och ängar växte igen och 
arealerna av traditionellt hävdade marker minskade (Bohlin, 2007, Milberg, 1994). Vid 
ängsslåttern förr i tiden lämnades gräset att torka på marken några dagar. Under tiden hann 
frön falla till marken för att gro och föra arten vidare. Idag odlas mestadels insådda växter på 
vall, som slås och genast plastas in som ensilage. Detta har lett till att tidigblommande, 
slåttergynnade arter har minskat kraftigt. På grund av detta har ett stort antal hävdberoende 
arter i naturbetesmarker och ängar minskat kraftigt eller försvunnit helt (Bohlin, 2007).  
 
Frön från vissa arter ligger kvar livskraftiga i marken ibland upp till 100 år. Arter som sedan 
länge försvunnit från markens vegetation kan alltså finnas kvar som frön i jorden. Fröbanken är 
en viktig resurs och det är av betydelse att känna till vilka arter som kan överleva i fröbanken. 
Det kan styra hur områden sköts eller restaureras, för att skapa bra förutsättningar när arter ska 
gro och återkolonisera marken (Milberg, 1994). 
 
Störning gynnar mångfalden 
Störning definieras, enligt Ljungberg (2002), som förstörelse eller förlust av växtbiomassa. 
Olika störningar kan vara bete, slåtter eller brand. Dessa störningar kan vara nödvändiga för att 
behålla en hög diversitet och föryngra vegetationen där låga konkurrenssvaga arter gynnas. När 
störningen upphör konkurrerar starka höga växtarter ut de svagare och en ansamling av förna 
sker med tätare grässvål, som ger sämre förutsättningar att gro för många arter (Brown, 2000, 
Ljungberg, 2002). 
 
Växter med kort livscykel, ettåriga växter, varierar mer i populationsstorlek än fleråriga arter, 
som har en mer kontinuerlig populationsstorlek. Kortlivade växter brukar gynnas av störningar 
i växttäcket eftersom de ofta är tidiga successionsarter. När störningen upphör är dessa växter 
de första att slås ut eftersom omsättningen av individer är högre. Hos fleråriga hävdberoende 
arter tar det längre tid innan populationen dör ut efter att hävden upphört, kanske mellan femtio 
till hundra år (Kiviniemi, 2006). 
 
När djuren trampar och betar river de upp grässvålen och myllar ned fröer i jorden (Bohlin, 
2007). Dagens betestryck kan dock ibland vara för hårt för vissa växtarter, som kan gå 
förlorade Att beta överallt med kreatur kan även vara svårt och slåtter är energikrävande. 
(Larsson, 2007).  
 
Bränning som alternativ 
Bränning är en störning som förändrar vegetationens struktur och sammansättning och kan 
vara ett alternativ till bete och slåtter. Bränning kräver dessutom en mindre arbetsinsats än 
slåtter och har använts vid restaurering och utökning av marker för att få bort ansamling av 
förna. Halten av kväve, kalium och fosfor i marken kan sänkas med bränning, vilket är 
nödvändigt på många marker. Det atmosfäriska kvävenedfall vi har idag underlättar än mer för 
de kvävegynnade arter att ta över traditionellt hävdade marker. Bränning har använts för att 
motverka övergödning, då markkvävet frigörs och avgår till atmosfären med röken. Bränning 
innebär även förändring av markens kemiska egenskaper. När det sura humuslagret bränns bort 



 4 

så ökar markens pH-värde, temperatur och fuktighet. Den tillförda askan och den ökade 
vittringen gör att fler mineraler frigörs. Med en tillfällig brand bidrar man med att 
näringsämnen frigörs och att fröbanken väcks till liv. På brända platser börjar växtperioden lite 
tidigare och pågår längre än i obrända marker Bränning reducerar även konkurrensen från 
skjutande rotskott och recirkulerar kol och näringsämnen tillsammans med annan nedbrytning 
(Brown, 2000). (Brown, 2000, Forshed et al., 2004, Jääskeläinen, 2003, Larsson, 2007, Nitare, 
1988). 
 
Elden har på egen hand format vegetationssamhällen i alla tider och människan har med dess 
hjälp sedan minst 20 000 år tillbaka skapat gynnsamma miljöer för vissa växtarter. Människor 
använde sig förr i tiden av elden som naturvårdande insats för att förbättra betet med täta 
intervall. År 1734 förbjöds svedjande av skog och betesmark, vilket gjorde att metoden 
användes betydligt mer sällan. Bränningens positiva effekter på floran och fauna syns inte 
minst i Halland på militära övningsfält, som skyddsavbränts årligen i ca femtio år. Det 
förekommer inget bete men floran är rik med många fridlysta arter och överdådig 
blomsterprakt (Ekstam, 2000, Larsson, 2007). 
 
Vilande frön behöver ofta en yttre faktor som startar deras groning för att fröet inte ska gro vid 
ett ogynnsamt tillfälle, som under en torka eller mitt i vintern. Eld kan antingen med hetta eller 
rök få fröet av vissa arter att gro. Det första året efter bränning kan stora mängder frön gro för 
att växa upp och sätta nya frön så länge förutsättningarna möter artens miljökrav. Efterföljande 
år kan dessa arter vara vilande i fröbanken igen utan ett spår i vegetationen (Brown, 2000, 
Jääskeläinen, 2003)  
 
Bränning gynnar mångfalden 
Bränningarna i Halland har visat att bränning gynnar örtfloran och överlag samma arter som 
slåtter gör. De marker som enbart betas har ofta mer utpräglad gräsflora med färre örter 
(Larsson, 2007). På övningsfälten har mosaikartad struktur bildats i vegetationen till följd av 
variation i bränningen, då områden som brinner hårt ett år brinner mindre nästa år eller inte alls 
(Larsson, 2007). Genom att bränna olika områden på naturbetesmarken varje år, så finns det 
alltid tillgång till bete (Forshed et al., 2004). En väl utförd bränning gynnar målarterna för 
handlingen och hämmar konkurrensen (Brown, 2000). Trots dessa exempel på att bränning 
gynnar floran finns det dock litteratur som säger emot. 
 
En långtidsstudie av Hansson och Fogelfors (2000) med behandling av slåtter, bete och 
bränning på naturbetesmarker tyder på att årlig bränning inte är ett hållbart skötselalternativ, 
men kan gärna användas för att reducera förna inför en restaurering. Andra forskare säger om 
samma experiment att det inte finns några långsiktiga alternativ till bete och slåtter för att 
behålla den biologiska mångfalden. De menar även att bränning inte är ett alternativ på grund 
av att brända ytor i fältstudien dominerades starkt av ett fåtal arter (Wahlman H., 2002). Det 
finns med andra ord delade meningar om hur eld påverkar floran, framförallt långsiktigt. Detta 
är viktigt att utreda då dagens igenväxning och otillräckliga skötsel av våra marker måste lösas. 
Hållbara och kostnadseffektiva lösningar måste undersökas. 
 
Syfte 
I den här studien har jag undersökt om bränning kan vara ett komplement/alternativ till bete 
och slåtter vid återställande/bevarande av den biologiska mångfalden av växter i gräsmarker. 
Hypotesen är att de hävdberoende arterna kommer att öka i antal och täckningsgrad i de brända 
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rutorna jämfört med de icke brända kontrollrutorna. Igenväxningsarterna kommer då 
följaktligen att minska i antal och täckningsgrad. Då den biologiska mångfalden brukar vara 
hög på hävdade marker, skulle mångfalden kunna öka på vissa lokaler i undersökningen, 
speciellt där hävden är sämre. Detta får diversitetsindex utvisa.  
 

2 Metod 
 
Val av lokaler: 
De undersökta lokalerna valdes ut från ytor som Länsstyrelsen Östergötland tidigt på våren 
2007 bränt av (Bilaga 1). Länsstyrelsen brände totalt av 18 områden. Av dessa valdes 11 
lokaler där bränningarna lyckats bättre, då elden fått fäste i förnan. Stora områden valdes 
framför små, eftersom kvalitén är bättre på stora marker på grund av minskade kanteffekter 
(Kiviniemi, 2006). I studien har vägrenar, åkerslänter, ängar och naturbetesmarker inventerats. 
Alla lokaler har både brända ytor och obrända kontrollytor. År 2007 inventerades kontrollytor i 
en förstudie och 2008 inventerades brända ytor. Stor omsorg har lagts på att lokalisera 
kontrollytor på platsen som är så lika som möjligt i marktyp som den brända ytan. Eftersom 
bränning endast skedde på vissa delar av områdena var det inga svårigheter att hitta lämpliga 
kontrollytor nära de brända ytorna. För GPS-koordinater för varje område se bilaga 3. 
 
Kartor och GPS: 
Ett varierande antal GPS-koordinater togs vid alla lokaler för att underlätta återinventering 
följande år, för resultat se figur 2b-8. Varje områdes yta mättes upp med måttband och flaggor 
placerades ut med jämna mellanrum. Den ungefärliga area och form för de olika områdena 
hämtades från Länsstyrelsen Östergötlands dokument om bränningarna, se bilaga 1, och 
korrigerades med hjälp av GIS-material, GPS-dator i fält och fältanteckningar. De brända 
ytorna färgades orange och kontrollytorna färgades grönt, se bilaga 4.  
 
Inventering: 
Totalt elva lokaler inventerades mellan vecka 27 till vecka 31, 2007 och vecka 26 till vecka 29, 
2008. Art och täckningsgrad för arten noterades för ett antal smårutor på 0, 5m * 0, 5m i varje 
område. I alla områden inventerades 15 stycken provrutor vardera för kontrollytorna och för de 
brända ytorna, förutom i Stora Lögefall och Grindsvederna. Den obrända ytan var där för liten 
för fler än 6 respektive 10 stycken kontrollrutor. Växtarterna i undersökningsrutorna 
artbestämdes om möjligt i fält. Vid svårigheter märktes varje obestämd art upp med tejp och 
försågs med ett individuellt nummer för senare artbestämning. Artbestämning utfördes med 
hjälp av lupp och bestämningslitteratur, så som ”Svensk flora - Fanerogamer och 
ormbunksväxter”(Almquist, et. al., 1994), ”Den nya nordiska floran” (Mossberg B, 2003) och 
”Gräsflora i färg” (Elvers I., 1977) 
 
Täckningsgraden för varje art i inventeringsrutan uppskattades med hjälp av ”Hult-Sernander-
Du Rietz-skalan” i en indelning i fem olika storleksklasser, se Figur 1. 
 



 6 

 
Figur 1: Visar indelning i klasser för täckningsgrad enligt “Hult-Sernander-Du Rietz-skalan. Klass 1 har 
ett täckningsintervall på 0/32-2/32 (mittvärde: 0,03125), klass 2: 2/32-4/32 (mittvärde: 0,09375), klass 3: 
4/32-8/32 (mittvärde: 0,1875), klass 4: 8/32-16/32 (mittvärde: 0,375) och klass 5: 16/32-32/32 
(mittvärde: 0,75). 
 
Uträkning av förekomst: 
För att kunna jämföra de två behandlingarna, bränning och kontroll, räknades förekomsten ut, 
som tar hänsyn till artens utbredning i lokalen och tätheten där den hittats. 
 
För varje art i, i varje område räknades först frekvens (fi=andel rutor där arten förekom) och 
karaktäristisk täckningsgrad (Ci=genomsnittlig täckning i de rutor där arten förekom) fram för 
de brända ytorna respektive obrända kontrollytorna. Vid beräkning av den karakteristiska 
täckningsgraden omvandlades klassen för täckningsgrad (1, 2, 3, 4 eller 5, enligt figur 1) till 
klassens mittvärde (se tabell 1) innan medelvärdet över de rutor där arten förekom beräknades. 
Medelvärdet omvandlades därefter tillbaka till den 5-gradiga täckningsgradskalan. För att 
jämföra fördelningen av arternas förekomster i de olika områdena räknades ett förekomstindex 
(Fi) ut, som tar hänsyn till artens utbredning (=frekvens, fi) i lokalen och tätheten 
(=karaktäristisk täckning Ci) där den hittats. Förekomsten (Fi) av en art beräknas som Fi = fi * 
Ci. Detta förekomstindex (Fi) användes sedan för beräkning av diversitetsindex (se nedan) 
samt för framtagande av rank-abundansdiagram för de olika lokalerna. Att beräkna 
förekomstindexet (Fi) som produkten av frekvens och karaktäristisk täckningsgrad innebär att 
förekomsten av arter med låg täckning skattas högre (än om Fi beräknats som produkten av 
frekvens och genomsnittligt mittvärde för täckning). 
 
Diversitetsindex; 
För att bedöma de olika områdenas biologiska mångfald beräknades tre diversitetsindex. Vid 
uträkning av indexen användes förekomst som mått på artens förekomst (Fi), istället för antal 
individer. 
 
Berger-Parkers diversitetsindex: är ett dominansindex (Stiling, 2002) och räknas ut enligt 
följande formel; 
  

N
N

DBP
max=  där maxN  är den vanligaste artens förekomst (Fi) och N är 

summan av alla arters förekomst.  
 
Simpsons diversitetsindex: är även det ett dominansindex (Stiling, 2002), som räknas ut 
enligt följande formel; 
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Shannons diversitetsindex: är ett informations-statistikindex (Stiling, 2002) och räknas ut 
enligt följande formel; 
 

N
n

p i
i =  

 

∑ −−= iis ppH ln  där ni är förekomsten (Fi) av varje art och N är summan av alla 
arters förekomst. 

 
Bestämning av hävdkategori: 
Alla arter delades in i tre olika kategorier, hävdarter, igenväxningsarter och obestämda arter. 
Utgångspunkten för att klassificera arterna till de olika kategorierna har varit boken ”om 
hävden upphör” (Ekstam, Forshed, 1992), men även annan litteratur, se ”litteraturlista för 
artbestämning” under referenser. Hävdarter definierades som arter som kräver olika grad av 
öppen och näringsfattig växtplats. Igenväxningsarterna definierades som arter som växer på 
mer skuggiga och näringsrika platser. Till den obestämbara kategorin hör de artbestämda arter 
som inte kunnat hänvisas till antingen hävdarter eller igenväxningsarter på grund av otillräcklig 
kunskap om deras habitatkrav samt de arter som inte kunnat artbestämmas vid inventeringen. 
 
T-test; 
Ett Student´s t-test, med tvåsidig fördelning och olika varians, utfördes för varje hävdkategori 
och område. Eftersom inventering för bränning och kontroll utfördes olika år kunde inte ett 
enda T-test utföras, då de obestämda arterna inte kunde slås samman i t-testet. Ett t-test 
utfördes för hävdkategorierna hävdarter och igenväxningsarter, där förekomsten för varje 
enskild art inom hävdkategorin på kontrollytan ställdes mot förekomsten för varje art inom 
samma hävdkategori den brända ytan. 
 
Länskarta 
Figur 2a visar en karta över lokalernas placering i länet. De flesta lokalerna var belägna i 
sydvästra Östergötland, på landsbygden. Lokalerna hade alla speciellt värdefull flora eller 
fauna i närheten eller på platsen, varför Länsstyrelsen valt att utföra åtgärder i dessa områden. 
Uppgifter om historisk skötsel finns inte att tillgå. Nedan följer områdesbeskrivningar av de 
inventerade lokalerna. För kartor och utförligare beskrivningar av områdena se bilaga 1. För 
GPS-koordinater för varje område se bilaga 3.  
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Figur 2a: Kartan visar 11 inventerade lokalers position i Östergötlands län. Kommun- och länsgräns är 
utritad. © Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr 106-2004/188 
 
Områdesbeskrivning 
För karta över de brända ytorna och kontrollytorna se bilaga 4. 
 
Alvastramyren: 
Alvastramyren är en mycket svagt betad gräsmark där syftet med bränningen var att restaurera 
marken och ta bort förna, nedvissnad fjolårsvegetation, för att gynna hävdberoende arter. 
Bränning genomfördes den 30 mars 2007 där fuktigare partier brann dåligt eller inte alls. Den 
avbrända ytan är ca 500 m2. Framtida skötsel kommer att ske genom slåtter med efterbete. 
 
Govlösa: 
Govlösa är en kalktorräng omgiven av åker. Luddvedel (Oxytropis pilosa) och Toppjungfrulin 
(Polygala comosa) växer i lokalen, som betas av kor. Bränningen genomfördes i 
restaureringssyfte på ca 5000 m2 den 2 april 2007 för att minska förna innan betespåsläpp för 
att gynna hävdberoende arter. Framtida skötsel kommer att ske genom bete. 
 
Grindsvederna: 
Grindsvederna är en gräsmark med ljung mellan en 10-årig granplantering och en grusväg. 
Lokalen hyser mosippa (Pulsatilla vernalis), som efter bränningen skulle gynnas av att ljung, 
förna och mossa reducerats. Bränningen utfördes den 12 april 2007 på ca 50 m2. Lokalen bör 
enligt Länsstyrelsen skötas genom återkommande bränningar eller krattningar. 
 
Gullbergshögen: 
Gullbergshögen är en tidigare ohävdad gräsmark med stäppängsvegetation omgiven av åker. 
År 2007 och framåt betar kor och får lokalen, som ingår i Linköping kommuns 
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restaureringsprojekt av kalktorrängar. Bränningens syfte var att restaurera marken och skulle 
reducera förna innan betet påbörjades för att gynna hävdberoende arter. Bränningen, på ca 150 
m2, genomfördes den 2 april 2007 och tog relativt ytligt. 

 
Linneryd: 
Linneryd är en gräsmark invid en grusväg, där det rödlistade väddsandbiet (Andrena 
hattorfiana) finns. Bränningen skulle minska förna och öka blommande örter, speciellt 
väddsandbiets värdväxt åkervädd (Knautia arvensis) och utfördes den 5 april 2007 på ca 150 
m2. Idag är marken ohävdad men framtida skötsel ska ske genom återkommande bränningar 
eller slåtter. 
 
Lönningehult: 
Lönningehult är en blockig ljungdominerad betesmark, med förekomst av fältgentiana 
(Gentianella campestris) och finnögontröst (Euphrasia rostkoviana). Området är ett N2000-
område och betas av kor. Bränningen, som genomfördes den 4 april 2007, skulle reducera ljung 
(Caluna vulgaris) och gynna hävdberoende arter. Den avbrända ytan är ca 3000 m2. 
Återkommande bränningar kan eventuellt komplettera betet i framtidens skötsel. 
 
Motala äng: 
Motala äng är en gammal slåtteräng, numera betad av får. Ängen, som domineras av ljung 
(Caluna vulgaris) har mycket höga naturvärden och hyser bland annat fältgentiana 
(Gentianella campestris), granspira (Pedicularis sylvatica) och trumgräshoppa (Psophus 
stridulus). Bränningen genomfördes på en liten del av ängen, om ca 280 m2 den 13 april 2007. 
Bränningen skulle reducera ljung och gynna hävdarter och skapa blottad mark, som är bra för 
trumgräshoppa. I framtiden kan eventuellt återkommande bränningar komplettera betet i 
ängens skötsel. 
 
Stora Lögefall: 
Stora Lögefall är en ohävdad gräs- och ljungmark, som ligger mellan en åker och skog. 
Mosippa (Pulsatilla vernalis) växer på lokalen och förväntas sprida sig efter bränningen, som 
genomfördes den 5 april 2007. Syftet för bränningen var att reducera ljung, förna och mossa. 
Den brända ytan är ca 60 m2. Framtida skötsel bör enligt Länsstyrelsen ske genom 
återkommande bränningar, krattningar eller bete. 
 
Åkerhagen NV: 
Nordvästra Åkerhagen är en ohävdad gräsmark belägen mellan en parkeringsficka och en åker. 
Lövträd i norra delen har huggits ned för att släppa in mer solljus. Lokalen är en möjlig 
förekomstlokal för kronärtsblåvinge. Bränningen genomfördes den 30 mars 2007 på 500 m2 för 
att ta bort ris och förna. Blommande örter ska öka och sötvedel (Astragalus glycyphyllos) ska 
introduceras för att gynna kronärtsblåvinge (Plebejus argyrognomon). Framtida skötsel bör 
enligt Länsstyrelsen vara återkommande fagning och eventuellt någon annan markstörning. 
 
Åkerhagen SO: 
Sydöstra Åkerhagen är en ohävdad gräsmark, belägen mellan en grusväg och en åker. Lokalen 
hyser den rödlistade fjärilen kronärtsblåvinge. Bränning genomfördes den 30 mars 2007 för att 
reducera förna och öka antalet blommande örter och etablera sötvedel (Astragalus 
glycyphyllos), som är kronärtsblåvingens enda värdväxt. Den avbrända ytan är ca 250 m2. 
Framtida skötsel bör enligt Länsstyrelsen vara återkommande fagning, dvs. röjning och 
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bränning, eventuellt någon annan markstörning. 
 
Åsabackarna: 
Kalktorrängen Åsabackarna är ett Naturreservat och Natura 2000-område där kor betar. 
Bränningen genomfördes för att reducera förna och öka hävdgynnade arter. Bränningen på ca 
5000 m2 genomfördes i restaureringssyfte den 28 mars 2007 i naturreservatets södra område. 
 

3 Resultat 
Artlista, täckningsgrad, frekvens, förekomst och hävdkategori för de olika arterna på respektive 
lokal finns i bilaga 2. Där finns även värden för diversitetsindex och antal arter per 
inventeringsruta. Fakta om arternas krav på växtplats har hämtats ur ”Den nya nordiska floran” 
(Mossberg B., 2003). Nedan redovisas sammanfattande resultat för alla lokalerna och resultatet 
för inventeringen av de 11 lokalerna var för sig. 
 
Sammanfattande resultat 
De lokaler som tydligast visar en positiv respons på bränning är Lönningehult, Govlösa och 
Åkerhagen NV. Områden med en liten positiv skillnad är Motala äng och Alvastramyren. De 
områden där minst skillnad uppstod är Grindsvederna, Åsabackarna, Linneryd, 
Gullbergshögen, Stora Lögefall och Åkerhagen SO, se figur 2b. 
 
Av diagrammet i figur 2a kan vi se att Stora Lögefall, Grindsvederna, Linneryd och 
Alvastramyren hade största dominans av vissa arter på kontrollytan. Åsabackarna, Motala äng 
och Lönningehult hade jämnast artfördelning. Govlösa, Gullbergshögen, Åkerhagen NV och 
Åkerhagen SO placerade sig i en mellanklass. Enligt figur 2b hade Lönningehult ett klart 
övertag med en jämn artfördelning och en mycket flack kurva för den brända ytan, följt av 
Motala äng, Åsabackarna, Govlösa och Åkerhagen NV. Lokalerna Gullbergshögen, 
Alvastramyren och Linneryd hade en något tydligare dominans. Störst dominans hade 
Åkerhagen SO, Stora Lögefall och Grindsvederna. 
 



 11 

 
Figur 2a: Visar 11 lokalers artförekomster i kontrollytan på 11 gräsmarkslokaler i Östergötland som 
inventerades 2007-2008. 
 

 
Figur 2b: Visar 11 lokalers artförekomster i den brända ytan på 11 gräsmarkslokaler i Östergötland som 
inventerades 2007-2008. 
 
Antalet arter ökade tydligt i lokalerna Lönningehult, Govlösa, Åkerhagen NV och 
Alvastramyren. För Gullbergshögen och Motala äng noterades en liten ökning av antalet arter. 
Övriga lokaler hade en mycket liten skillnad på den brända ytan, om ens en ökning, se figur 3 
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och bilaga 2. 
 

 
Figur 3: Visar antalet arter per inventeringsruta i brända och orörda kontrollytor på 11 gräsmarkslokaler 
i Östergötland som inventerades 2007-2008. 
 
För dominansindexet Berger-parkers fick Lönningehult ett markant högre värde på indexet på 
den brända ytan. Åsabackarna, Gullbergshögen, Åkerhagen SO och Stora Lögefall hade ett 
lägre indexvärde på den brända ytan. Övriga lokaler hade en liten skillnad. Enligt Shannons 
diversitetsindex fick Linneryd och Stora Lögefall ett högre värde på den brända ytan. 
Gullbergshögen och Åkerhagen SO hade ett högre värde på kontrollytan. Övriga lokaler hade 
en liten skillnad. Enligt Simpsons dominansindex var det en mycket liten skillnad på alla 
lokaler, men mest skillnad kunde ses på Gullbergshögen och Åkerhagen SO, där kontrollytan 
hade högst indexvärde, se figur 4-6 och bilaga 2.  
 

 
Figur 4: Berger-Parker’s diversitetsindex i brända och orörda kontrollytor på 11 gräsmarkslokaler i 
Östergötland som inventerades 2007-2008. Som beräkningsgrund för Berger-Parker’s diversitetsindex 
användes förekomstindexet Fi (se metoder). 
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Figur 5: Shannon’s diversitetsindex i brända och orörda kontrollytor på 11 gräsmarkslokaler i 
Östergötland som inventerades 2007-2008. Som beräkningsgrund för Shannon’s diversitetsindex 
användes förekomstindexet Fi (se metoder). 
 

 
Figur 6: Simpson’s diversitetsindex i brända och orörda kontrollytor på 11 gräsmarkslokaler i 
Östergötland som inventerades 2007-2008. Som beräkningsgrund för Simpson’s diversitetsindex 
användes förekomstindexet Fi (se metoder).  
 
Hävdarterna på de brända ytorna ökade kraftigt jämfört med kontrollytorna. Medelvärdet för 
hävdarterna var nästan dubbelt så stort för de brända ytorna jämfört med kontrollytorna. 
Medelvärdet för igenväxningsarterna ökade även det något på de brända ytorna, medan värdet 
för de obestämbara arterna i stort sett var oförändrat, se figur 7. 
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Figur 7: Visar medelvärdet för förekomst med felstaplar för 95 % -konfidensintervall för de tre olika 
hävdkategorierna; hävdarter, igenväxningsarter och obestämda arter för de två ytorna kontroll och 
bränning i en inventering 2007-2008. 
 
Medelvärdet för hävdarternas förekomst var nästan det dubbla på de brända ytorna. 
Förekomsten av igenväxningsarterna var högre också på de brända ytorna. De obestämda 
arterna var marginellt högre för de brända ytorna, se figur 7. Antalet arter steg med nästan två 
arter per ruta i genomsnitt på de brända ytorna jämfört med kontrollytorna, enligt tabell 2. För 
diversitetsindexen var det en mycket marginell skillnad, där Berger-Parkers och Simpsons 
index gick ned och Shannons index gick upp för de brända ytorna.  
 
Tabell 2; medelvärdet för de 11 lokalernas medelvärde antal arter/ruta, diversitetsindexen och 
förekomst för de olika hävdkategorierna på de båda ytorna kontroll och bränning i en inventering 2007-
2008 

  

Medelvärde: 
Medelvärde; 
antal 
arter/ruta 

Medelvärde: 
Berger-
Parkers 
diversitets-
index 

Medelvärde: 
Simpsons 
diversitets-
index 

Medelvärde: 
Shannons 
diversitets-
index 

Kontroll 8,1 5,71 1,02 2,73 
Bränning 9,8 5,54 0,99 2,81 

 
Statistisk signifikans 
På en lokal av totalt elva fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan förekomsten för 
kategorin hävdarter på de två ytorna, bränning och kontroll, se tabell 3. 
 
Tabell 3: Visar resultatet av student´s t-test, (för tillvägagångssätt, se metoddel) för de 11 lokalerna som 
inventerades i undersökningen 2007-2008. Endast en lokal hade statistisk signifikans för kategorin 
”hävdarter”. Flera lokaler i kategorin ”igenväxningsarter” hade för få data för att t-test skulle kunna 
utföras. Dessa lokaler är markerade med x i tabellen. 

Område 
Alvastra 
myren Govlösa 

Grinds 
vederna 

Gullbergs 
högen Linneryd 

Lönninge 
hult 

Motala 
äng 

Stora 
Lögefall 

Åker 
Hagen 
NV 

Åker 
Hagen 
SO 

Åsa 
backarna 

Hävdarter 0,279 0,340 0,666 0,455 0,329 0,001 0,335 0,458 0,851 0,974 0,920 
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Igenväxnings 
arter 0,221 x x 0,610 0,233 0,181 x x 0,152 0,746 x 

 
Lönningehult, den enda lokalen med statistisk signifikans, hade ca 4 gånger så förekomst för 
hävdarter på den brända ytan jämfört med kontrollytan. 
 
Alvastramyren 
Området var studiens mest artfattiga lokal i ett långt gånget skede av igenväxning. Älggräs 
(Filipendula ulmaria) ökade kraftigt, medan brännässla (Urtica dioica) och kirskål 
(Aegopodium podagraria) hade ungefär samma förekomst. Förutom det starkt dominerande 
älggräset var artfördelningen jämnare och flera arter ökade i förekomst. Förekomsten för alla 
hävdkategorier ökade dramatiskt på den brända ytan, se figur 9. Även antal arter per ruta ökade 
kraftigt, se figur 3. Totala antalet arter var nästan det dubbla på den brända ytan, se bilaga 4 
(figur 1b och 1c). Den brända ytan hade något högre värde på Shannons och Berger-Parkers 
index, men nästan detsamma på Simpsons index, se bilaga 2 och figur 4-6. Dessa värden säger 
att området var mycket starkt dominerat av vissa arter och hade en låg diversitet, vilket även 
kan ses i rank-abundansdiagrammen i figur 2a och 2b. Dock hade dominansen fördelats något 
jämnare över fler arter, men artfördelningen var ändå mycket ojämn. 
 
Govlösa 
Området dominerades av hundäxing (Dactylis glomerata) och obestämt gräs (Poaceae) på 
kontrollytan. På den brända ytan hade dominansen övertagits av ängshavre, följt av rölleka. 
Förekomsten var generellt högre på den brända ytan och fler arter påträffades i inventeringen 
se bilaga 4 (figur 2b och 2c). Antalet arter per inventeringsruta var markant högre på den 
brända ytan, se figur 3. Totala antalet arter ökade kraftigt, vilket tyder på att Govlösa hade 
totalt sett relativt många arter och hög heterogenitet i floran. Shannons och Simpsons 
diversitetsindex hade i stort sett samma värde på kontrollytan och bränning. Berger-Parkers 
index var högre på den brända ytan, se figur 4-6. Förekomsten för hävdarter ökade med mer än 
det dubbla samtidigt som igenväxningsarter minskade kraftigt, se bilaga 2 och figur 9. I bilaga 
4 (figur 2b och 2c) syns det positiva resultatet i rank-abundansdiagrammen, men även i figur 
2a och 2b i rank-abundansdiagrammen syns att kurvan för den brända ytan har en flackare 
lutning och jämnare fördelning över arterna än kurvan för kontrollytan. 
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Figur 8: visar förändringen av den totala förekomsten för de tre hävdkategorierna på de 11 
gräsmarkslokaler i Östergötland som inventerades 2007-2008. Ett värde högre än 1 visar på en ökning 
av den totala förekomsten och ett värde lägre än 1 visar på en minskning av den totala förekomsten. 
 
Grindsvederna 
Området dominerades starkt av kruståtel (Deschampsia flexulosa), följt av gulvial (Lathyrus 
pratensis) och rödven (Agrostis capillaris) på kontrollytan. På den brända ytan dominerade 
kruståtel (Deschampsia flexulosa), följt av femfingerört (Potentilla argentea). Förekomsten var 
lägre för de flesta arter se bilaga 4 (figur 3b och 3c). Grindsvederna hade någon fler arter per 
inventeringsruta på kontrollytan, se figur 3. Lokalen fick något högre värde på den brända ytan 
enligt Shannons diversitetsindex, medan dominansindexen Simpson var samma för båda 
ytorna. det andra dominansindexet, Berger-Parker, var i princip detsamma, se bilaga 2 och 
figur 4-6. Området var enligt indexen mycket starkt dominerat av få arter och hade en låg 
diversitet, vilket även kan ses i rank-abundansdiagrammen (figur 2a och 2b) där lokalens kurva 
stupar mycket brant. Förekomsten generellt minskade något (se figur 9 och bilaga 4b-4c), 
vilket även förekomsten för hävdarter gjorde, medan igenväxningsarter minskade desto mer. 
Totala antalet arter var något högre på den brända ytan, se bilaga 2. 
 
Gullbergshögen 
Ingen enskild art dominerade kontrollytan, obestämd mossa hade den högsta förekomsten. På 
den brända ytan dominerade obestämd maskros (Taraxacum), följt av obestämda gräsarter 
(Poaceae) och rölleka (Achillea millefolium), se bilaga 4 (figur 4b och 4c). Gullbergshögen 
hade många arter i stort för hela området, dock var totala antalet arter betydligt lägre på den 
brända ytan, se bilaga 2. Antalet arter per inventeringsruta var högre på den brända ytan, se 
figur 3. Shannons diversitetsindex och de båda dominansindexen var lägre på den brända ytan. 
Berger-Parker var nästan det dubbla på kontrollytan, se bilaga 2 och figur 4-6. Detta säger att 
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lokalen fick en mer heterogen flora, trots färre arter. Den brända ytan fick en större dominans 
av vissa arter, se bilaga 4. Detta kan även ses i diagrammen för rank-abundans i figur 2a och 
2b, där kurvan för kontrollytan har en lägre lutning och jämnare fall än den brända ytan. 
Området överlag hade en jämn artfördelning och hade en hög diversitet på kontrollytan. 
Förekomsten för igenväxningsarter var i nästan densamma, men förekomsten för hävdarter 
ökade starkt, se figur 9. 
 
Linneryd 
Kontrollytan dominerades av hundkäx (Anthriscus sylvestris), kirskål (Aegopodium 
podagraria), kruståtel (Deschampsia flexulosa) och skogsklöver (Trifolium medium). Hundkäx 
(Anthriscus sylvestris) och hundäxing (Dactylis glomerata) ökade kraftigt på den brända ytan. 
Linneryd hade någon art mer per inventeringsruta än på kontrollytan, se figur 3. Området fick 
enligt Shannons diversitetsindex och simpsons index ungefär samma värde. Berger-Parkers 
värde var däremot högre på kontrollytan, se bilaga 2 och figur 4-6. Dessa värden säger att 
området var starkt dominerat av vissa arter och hade en låg diversitet. Detta kan ses i rank-
abundansdiagrammet i figur 2a och 2b, där kurvan lutar mycket brant. Förekomsten för alla 
hävdkategorier var lägre på den brända ytan, enligt figur 9. Förekomsten för de flesta arter var 
lägre, men samtidigt inventerades fler arter på den brända ytan, se figur 5b och 5c i bilaga 4.  
Totala antalet arter var mycket högre på den brända ytan, se bilaga 2. 
 

Lönningehult 
De vanligaste arterna på kontrollytan var ljung (Calluna vulgaris) och kruståtel (Deschampsia 
flexulosa), med en svag dominans. Ingen art dominerade den brända ytan. Kurvan är mycket 
jämn här och fler arter påträffades på den brända ytan, se bilaga 4 (figur 6b och 6c). 
Lönningehult hade en rik flora med många arter per inventeringsruta, som var markant högre 
på den brända ytan, se figur 3. Shannons diversitetsindex var betydligt högre på den brända 
ytan Dominansindexet Berger-Parker var nästan det dubbla på den brända ytan, medan 
Simpsons index var nästan detsamma, se figur 4-6. Lokalen hade genomgående högre värden 
på bränd yta i alla jämförelser förutom i Simpsons index, vilket förklaras av att Simpsons index 
diskriminerar Lönningehults många arter med låg förekomst. Området hade hög diversitet med 
jämn fördelning av artförekomst, speciellt på den brända ytan, se bilaga 4. I rank-
abundansdiagrammet i figur 2a och 2b, kan vi se att området har en något omväxlande kurva 
på kontrollytan, som är brantare till en början för att sedan plana ut. Motsvarande kurva för 
bränd yta är mycket flackare med en jämnare nedgång. Förekomsten för hävdarter ökade 
mycket starkt, vilket även igenväxningsarterna gjorde, se figur 9. Dock var ändå förhållandet 
emellan de två kategorierna detsamma. Det totala antalet arter var betydligt högre på den 
brända ytan, se bilaga 2. 
 
Motala äng 
Kontrollytan dominerades av lingon (Vaccinium vitis-idaea), ljung (Calluna vulgaris), 
kruståtel (Deschampsia flexulosa), blodrot (Potentilla erecta) och ängsvädd (Succisa 
pratensis). På den brända ytan dominerade kruståtel (Deschampsia flexulosa), blodrot 
(Potentilla erecta) och ängsvädd (Succisa pratensis), se bilaga 4 (figur 7b och 7c). Motala äng 
hade en rik flora med ett högt medelvärde för antal arter per inventeringsruta, med något fler 
arter på den brända ytan, se figur 3. Värdet för Shannon var nästan detsamma på båda ytorna, 
men Berger-Parkers värde var något högre på kontrollytan. Trots den lägre siffran på den 
brända ytan var ända indexvärdet högt. Dominansindexet Simpson gav samma värde för båda 
ytorna, se figur 4-6. Värdena visar att området hade en dominans av några arter, men annars en 



 18 

jämn fördelning av övriga arter, se bilaga 4. Detta kan även ses i diagrammen för rank-
abundans i figur 2a och 2b. Förekomsten för både hävdarter och igenväxningsarter ökade på 
den brända ytan, men fortfarande med ett tydligt övertag för hävdarterna, se figur 9. Det totala 
antalet arter var i princip samma på båda ytorna, se bilaga 2. 
 
Stora Lögefall 
Kontrollytan dominerades av lingon (Vaccinium vitis-idaea), gökärt (Lathyrus linifolius) och 
kruståtel (Deschampsia flexulosa). Dominansen var lägre på den brända ytan och här 
dominerade vanlig gråfibbla (Pilosell officinarum), häckvicker (Vicia sepium) och kruståtel 
(Deschampsia flexulosa), se bilaga 4 (figur 8b och 8c). Området hade en artfattig flora, med 
någon art färre per ruta på den brända ytan, se figur 3. Stora Lögefall fick det lägsta värdet på 
Shannons index i undersökningen med något högre värde på den brända ytan. 
Dominansindexet Berger-Parker var nästan det dubbla på kontrollytan medan Simpson var i 
princip detsamma, se bilaga 2 och figur 4-6. Förekomsten för hävdarter sjönk och förekomsten 
för igenväxningsarter steg, se figur 9. Siffrorna visar att diversiteten var låg och att lokalen 
dominerades starkt av några arter. I rank-abundansdiagrammet i figur 2a och 2b finns 
ytterligare bevis för detta då kurvans lutning är mycket brant. Det totala antalet arter var lågt 
med en art mindre på den brända ytan, se bilaga 2. 
 
Åkerhagen NV 
Vanlig gråfibbla (Pilosell officinarum ssp. Pilosella) och smultron (Fragaria vesca) 
dominerade kontrollytan. Björnbär (Rubus), gökärt (Lathyrus linifolius) och obestämt gröe 
(Poa) dominerade den brända ytan svagt. Artfördelningen på de både ytorna var tämligen lika, 
men med en något mindre tydlig dominans på den brända ytan, se bilaga 4 (figur 9b och 9c). 
Lokalen hade relativt många arter, men ett lågt värde för antalet arter per ruta, vilket var något 
högre på den brända ytan, se figur 3. Åkerhagen NV fick enligt Shannons diversitetsindex ett 
något högre värde på den brända ytan. Samma gäller för Berger-Parker dominansindex, som 
hade bland de högsta värdena för hela undersökningen. Simpson dominansindex gav samma 
höga värden på båda ytorna, se bilaga 2 och figur 4-6. Av detta kan slutsatsen dras att området 
dominerades starkt av få arter på kontrollytan, men utöver dessa var diversiteten hög med en 
jämn artfördelning, vilket även kan ses i rank-abundansdiagrammen i figur 2a och 2b. 
Artfördelningen på de både ytorna var tämligen lika, men med en något mindre tydlig 
dominans på den brända ytan, se bilaga 4. Alla värden var högre på den brända ytan, dock steg 
förekomsten för hävdarter mindre än vad övriga hävdkategorier gjorde, se figur 9. Det totala 
antalet arter var högre på den brända ytan, se bilaga 2. 
 
Åkerhagen SO 
Kruståtel (Deschampsia flexulosa), ängsgröe (Poa pratensis), alsikeklöver (Trifolium 
hybridum), stormåra (Galium album) och björnbär (Rubus) dominerade kontrollytan. Den 
brända ytan dominerades av berggröe (Poa compressa) och obestämd maskros (Taraxacum). 
Dominansen var tydligare på den brända ytan, se bilaga 4 (figur 10b och 10c). Området hade 
en mycket artfattig flora med något fler arter per ruta på den brända ytan, se figur 3. Alla 
indexen gav lägre värden för den brända ytan, se bilaga 2 och figur 4-6. Området var enligt 
indexen dominerat av vissa arter och hade en artfattig flora med låg diversitet, vilket även kan 
ses i rank-abundansdiagrammet i figur 2a och 2b. Dominansen var tydligare på den brända 
ytan, se bilaga 4. Förekomsten för hävdarter sjönk och förekomsten för igenväxningsarter steg, 
se figur 9. Det totala antalet arter var högre på den brända ytan, se bilaga 2. 
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Åsabackarna 
Ingen art dominerar särskilt starkt på kontrollytan. De arterna med högst förekomst här var 
backsmultron (Fragaria viridis), röllika (Achillea millefolium), rödsvingel (Festuca rubra).  De 
arter som dominerade på den brända ytan var puktörne (Ononis maritima), följt av ängshavre 
(Helictotrichon pratense) och obestämd mossa. Dominansen var här något tydligare, medan 
den generella förekomsten ökade på den brända ytan, se bilaga 4 (figur 11b och 11c). 
Åsabackarna hade många arter per ruta på kontrollytan och ännu några fler på den brända ytan, 
se figur 3. Området fick enligt Shannons diversitetsindex ett högre värde på kontrollytan. 
Berger-Parkers och Simpson dominansindex gav även de lägre värden för den brända ytan, se 
bilaga 3 och figur 4-6. Lokalen hade hög diversitet och någorlunda jämn artfördelning, vilket 
ses i rank-abundansdiagrammet i figur 2a och 2b, där lokalens kurva är relativt flack. 
Dominansen var något tydligare på den brända ytan, medan den generella förekomsten ökade 
här, se bilaga 4. Förekomsten för hävdarter ökade något, medan förekomsten för 
igenväxningsarter minskade, se figur 9. Det totala antalet arter var något mindre på den brända 
ytan, se bilaga 2. 
 

4 Diskussion 
Den biologiska mångfalden brukar vara hög på hävdade marker. Därför antogs det att 
bränningen skulle visa ett positivt resultat på de lokaler som hade sämre hävd. För att svara på 
frågan användes tre olika diversitetsindex. Resultatet visade inte på något mönster där de sämre 
hävdade lokalerna visade tydliga positiva resultat. Istället visade Lönningehult, Govlösa och 
Åkerhagen NV den tydligaste positiva responsen, där enbart Åkerhagen NV var ohävdad sen 
tidigare. Motala äng och Alvastramyren visade en liten positiv skillnad, där Motala äng var 
betad och Alvastramyren ohävdad. Övriga lokaler visade en mycket liten skillnad, om ens 
positiv, där Åsabackarna och Gullbergshögen var betade, se figur 8. Övriga lokaler var 
ohävdade. 
 
Trots svårigheter att skönja ett mönster mellan de elva lokalernas indexvärden så kan samband 
för medelvärdet för alla lokalers index ses. Medelvärdet för Shannons diversitetsindex var 
högre på den brända ytan, medan medelvärdena för Simpsons och Berger-Parkers index var 
lägre, se tabell 2. Det kan tyckas vara motsägelsefullt att ett område har större diversitet och 
samtidigt högre dominans. Det som dominansindexen Simpsons och Berger-Parkers egentligen 
säger här är att jämnheten ökat då artantalet var så pass mycket högre på många lokaler på den 
brända ytan jämfört med kontrollytan. På den brända ytan hittades många fler arter med låg 
förekomst, vilket enligt indexen ger en större dominans för den dominerande arten. Att 
Simpsons index tar mer hänsyn till information angående arterna bekräftar teorin då simpsons 
index varierade mindre mellan kontroll och bränd yta än vad Berger-Parkers gjorde.  
 
Medelvärdet för de olika kategoriernas förekomst (figur 7) talar för att bränning gör en stor 
positiv skillnad för ökad förekomst av hävdarter. Detta eftersom förekomsten av hävdarter på 
de brända ytorna ökade så pass kraftigt, från det dubbla på alla lokaler sammantaget jämfört 
med kontrollytorna. Hypotesen att ”de hävdberoende arterna kommer att öka i antal och 
täckningsgrad i de brända rutorna jämfört med de icke brända kontrollrutorna”, kan då antas 
stämma.  
 
Förvisso steg även medelvärdet för igenväxningsarterna, men inte lika tydligt och till en 
påtagligt lägre nivå. Hypotesen var även att igenväxningsarterna skulle minska i antal och 
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täckningsgrad, vilket här kan uttryckas som förekomst. Detta var inte fallet, istället ökade som 
sagt förekomsten för igenväxningsarter något, men ökningen kan ses som marginell och kan 
inte anses vara av ondo så länge hävdarterna gynnas allt mer av samma behandling.  
 
En ökning eller tillkomst av vissa arter som klassificeras som igenväxningsarter behöver inte 
nödvändigtvis påverka den önskvärda hävdgynnade floran negativt. En ökning av mångfalden, 
trots att det är av en annan kategori, kan vara positiv. De arter som tillkommit i undersökning 
består dock av både hävdgynnade arter och igenväxningsarter. De nytillkomna arter som tillhör 
kategorin igenväxningsarter kommer förmodligen att minska efter några år. De nya arter som 
är hävdgynnade kommer med all sannolikhet att sprida sig om hävden är god, vilket var målet 
för bränningarna.  
 
Det kan även diskuteras om igenväxningsarterna med ökad förekomst på de brända ytorna 
kommer att minska igen om bränningarna fortsätter att utföras. En undersökning av Olsson, G. 
(2008) visar att till exempel ärtväxer ökar efter bränningen, för att sedan minska något år 
framöver. Även andra arter och växtgrupper borde kunna öka på grund av bränningens olika 
effekter för att senare minska igen. Många av igenväxningsarterna, som ökat kraftigt i 
förekomst, skulle mycket väl kunna minska igen om bara hävden hålls på en tillräcklig nivå på 
lokalerna under en längre tid. 
 
På vissa av lokalerna där förekomsten för igenväxningsarter ökade kraftigt, så som 
Alvastramyren, Stora Lögefall och Åkerhagen NV, kan det resoneras om det endast är den 
ökade solinstrålningen och minskade konkurrensen som fått de högväxta örterna att tillfälligt 
öka för att sedan i framtiden kanske missgynnas av en återkommande hävd. Dessa områden var 
mycket skuggiga innan bränning pga. av en riklig ansamling av förna och fjolårsvegetation. De 
flesta arter, oavsett hävdkategori, skulle nog gynnas av en tillfällig reduktion av gammalt 
växtmaterial. På dessa områden skulle de högväxta örterna förmodligen snabbt kunna ta 
tillbaka mark igen så fort hävden upphör. Enligt Ekstam, U. (1988) tar det några år av god 
hävd innan den hävdberoende floran dominerar vegetationen. Därför är det viktigt att fortsätta 
hävda de brända områdena även om omedelbart resultat inte uppnås.  
 
Det kan inte påpekas nog att det är av stor vikt att följa upp en restaurering med återkommande 
skötsel. En röjning utan efterföljande hävd har mycket liten positiv effekt på floran, om någon 
alls. Om området dessutom hyst buskar och träd med stora mängder lagrad näring innan 
röjning eller bränningen blir gödslingeffekten stor, när kvarvarande rötter från branddödade 
träd och buskar ska brytas ned. Vissa av områdena hade en blygsam till stor förekomst av 
buskar och hallon- och björnbärssnår. Huruvida dessa arter klarade elden återstår att se. Det 
finns en sannolikhet, om än liten, för att de kommer att dö bort om brännig utförs regelbundet. 
Näringen från dessa arters rötter kommer då att göda växterna en tid. Om växtmaterialet på 
området då inte regelbundet förs bort eller bränns kommer förmodligen igenväxningsarterna 
öka kraftigt (Ekstam, U., 1988).  
 
Rank-abundansdiagrammen i figur 2a och 2b visar att lokalerna sammantaget hade en mindre 
dominans och högre förekomst av arter. Den ökade förekomsten speglar en förändring som är 
mycket betydelsefull i vegetationen. Innan bränning hade många områden en högväxande 
vegetation med näringsälskande arter. Denna växtlighet var mycket högvuxen och tät i de övre 
delarna av vegetationen, men nere vid markytan var det glest mellan stjälkarna. Marken var kal 
och skuggig mellan plantorna. Växterna lade helt enkelt den mesta energin på att sträva mot 
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ljuset i den skuggiga miljön. Efter bränning fanns följaktligen inga höga örter som skuggade 
marken och fler hävdgynnade lågväxta arter fick livsutrymme. Att mer solljus nådde marken 
gjorde att fler individer kunde samsas på samma yta utan att skugga varandra. Den ökade 
förekomsten tyder alltså på att lokalernas vegetation börjat gå över till en mer hävdad form, 
med en tät och låg vegetation.  
 

5 Slutsatser 
Då många av områdena i undersökningen var i ett mer eller mindre allvarligt stadium av 
igenväxning skulle det vara bra att vegetationen i framtiden hölls nere. Skötseln skulle då 
kunna vara olika kombinationer av bränningar, bete och slåtter. Bränning skulle kunna utföras 
varje år som restaurering på övervuxna marker, där bete eller slåtter är uteslutet och 
naturvärdet redan är lågt. På marker med redan höga naturvärden skulle bränning kunna till 
exempel utföras vartannat år med kombination av årligt bete och slåtter. Studier om 
artsammansättning i gräsmarker tyder på att om bränning utförs med några års mellanrum ökar 
artantalet (Karlsson, K., 2007). Kombinationen för varje enskild lokal skulle då utgå från dess 
historiska skötsel och vilka biotopkrav de existerande arterna på lokalen har.  
 
Att göra som i Halland på övningsfälten med en kombination med bete skulle vara ett 
alternativ för till exempel Govlösa, Åsabackarna, Gullbergshögen, Motala äng och 
Lönningehult. Då kan området brännas av på våren just innan betespåsläpp. Marken gynnas då 
av betets speciella effekter, men även av en tillräcklig hävd från bränningen, då betesdjuren 
kanske är för få för marken. Betet skulle även kunna utföras under kortare perioder och 
betesdjuren skulle då kunna flyttas mellan olika marker för att få ut bästa möjliga utbyte av 
deras landskapsvårdande effekt. Detta skulle kunna gynna de hävdberoende arterna och 
artrikedomen bland dem skulle öka.  
 
Resultatet gav det utslag som var väntat och bekräftar teorin om att bränning ökar förekomsten 
för hävdberoende växtarter och höjer diversiteten för växtsamhället. Det kan därför antas att 
bränning kan vara ett komplement eller alternativ till bete och slåtter vid restaurering eller 
bevarande av marker där hävgynnade arter finns. För naturvården kan detta konstaterande få 
betydelse genom att man nu vet att hävdberoende arter gynnas av bränning. Länsstyrelsen kan 
då börja bränna fler områden och veta att handlingarna gynnar många hotade arter. Då intresset 
för bränning ökat hos myndigheter och markägare kan detta vara en välkommen kunskap, då 
det är betydligt mer ekonomiskt med bränning än att slåttra och smidigare än att beta. Att 
bränna marker istället för att slåttra eller beta kan leda till att större arealer kan få den skötsel 
de kräver trots samma finansiella budget hos markägaren. 
 
Förhoppningsvis kommer en fortsatt bränning av dessa områden, och många nya, att reducera 
näringstillgång och markförna tillräckligt så att igenväxningsarterna minskar och lämnar plats 
för hävdberoende arter. 
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Bilaga 1 - Bränning av småytor 2007 
 
Tommy Karlsson, 2007-04-24, reviderad efter möte kring uppföljning med AL, DN, TK 
och PD 2007-05-02 
 
Alvastramyren 
Beskrivning: Svagt betad/ohävdad gräsmark. 
Syfte: Ta bort gräs och förna → gynna hävdgynnade arter. 
Genomförande: Bränning genomfördes 2007-03-30. I fuktigare partier ytlig bränning 
eller ej bränt. Avbränd yta ca 300 m2. 
Uppföljning: Översiktlig dokumentation av åtgärden. Uppföljning genomförs av TK/DN 
2007. 
Skötsel: Bränningen genomfördes i restaureringssyfte. Framtida skötsel kommer att ske 
genom slåtter med efterbete. 
 
Govlösa 
Beskrivning: Kalktorräng med förekomst av luddvedel och toppjungfrulin. 
Syfte: Ta bort gräs och förna inför bete → gynna hävdgynnade arter. 
Genomförande: Bränning genomfördes 2007-04-02. Avbränd yta ca 5000 m2. 
Uppföljning: Luddvedel, toppjungfrulin och vegetationssammansättning. Dokumentation 
finns genom floraväkteridatabasen och N2000-uppföljningen. Uppföljning genomförs 
genom Floraväkteri 2007 och N2000-uppföljningen 2008. 
Skötsel: Bränningen genomfördes i restaureringssyfte. Framtida skötsel kommer att ske 
genom bete. 
 
Grindsvederna 
Beskrivning: Gräs-/ljungmark mellan ca 10-årig granplantering och väg. Förekomstlokal 
för mosippa. 
Syfte: Ta bort ljung, gräs, förna och mossa → gynna mosippa 
Genomförande: Bränning genomfördes 2007-04-12 på en yta väster om 
mosippebeståndet. Efter bränningen gjordes försök med att m h a gasolbrännare bränna 
de ytor som ej fattat eld, vilket föreföll relativt tidskrävande. Mellan bränd yta och en 
mosippeplanta krattades en yta om 0,5 x 05 m upp så att mineraljorden blottlades, 
utmärkt med pinnar. Avbränd yta <50 m2. 
Uppföljning: Mosippa och vegetationssammansättning. Dokumentation finns genom 
floraväkteridatabasen. Eventuellt bör försök med aktiv insådd av mosippa på den brända 
ytan genomföras. Uppföljning genomförs av floraväkteriet (TK) 2007. 
Skötsel: Lokalen bör skötas genom återkommande bränningar alternativt krattningar. 



 
 

Gullbergshögen 
Beskrivning: Ohävdad gräsmark med stäppängsvegetation omgiven av åkermark. Ingår i 
Linköping kommuns restaureringsprojekt av kalktorrängar. 
Syfte: Ta bort gräs och förna inför bete → gynna hävdgynnade arter. 
Genomförande: Bränning genomfördes 2007-04-02. Elden tog relativt ytligt. Avbränd yta 
ca 100 m2. 
Uppföljning: Vegetationssammansättning. Översiktlig dokumentation av åtgärden. 
Jämför bränd yta med intilliggande obränd yta. Uppföljning genomförs av Linköpings 
kommun? 
Skötsel: Bränningen genomfördes i restaureringssyfte. Framtida skötsel kommer att ske 
genom bete. 
 
Linneryd 
Beskrivning: Ohävdad gräsmark/vägkant. Förekomstlokal för väddsandbi. 
Syfte: Ta bort gräs och förna → öka blomrikedom, speciellt väddsandbiets värdväxt 
åkervädd → gynna väddsandbi 
Genomförande: Bränning genomfördes 2007-04-05. Avbränd yta ca 200 m2. 
Uppföljning: Antal åkervädd enligt uppföljningens gräsmarksmanual. Jämför bränd yta 
med intilliggande obränd yta. Uppföljningen genomförs av TK 2007 eller 2008. 
Skötsel: Objekt ohävdat. Framtida skötsel genom återkommande bränningar alternativt 
slåtter. 
 
Lönningehult 
Beskrivning: Betesmark (nöt) med dominans av ljung. Förekomstlokal för fältgentiana 
och finnögontröst. N2000-område. 
Syfte: Ta bort ljung → gynna hävdgynnade arter 
Genomförande 
Bränning genomfördes 2007-04-04. Avbränd yta ca 3000 m2. 
Uppföljning: Vegetationssammansättning. Jämför bränd yta med intilliggande obränd yta. 
Dokumentation finns genom floraväkteridatabasen och N2000-uppföljningen. 
Uppföljning genomförs genom N2000-uppföljningen 2008. 
Skötsel: Lokalen betad. Eventuellt kan återkommande bränningar bli en del av lokalens 
skötsel. 



 
 

Motala äng 
Beskrivning: Betesmark (får) med dominans av ljung. Förekomstlokal för fältgentiana, 
granspira och trumgräshoppa. 
Syfte: Ta bort ljung → gynna hävdgynnade arter, skapa blottad mark → gynna 
trumgräshoppa 
Genomförande: Bränning genomfördes 2007-04-13 på två ytor varav en angränsar till 
förekomstytor för trumgräshoppa. Avbrända ytor 200 m2 och 75 m2. 
Uppföljning: Vegetationssammansättning och trumgräshoppa. Dokumentation finns 
genom fynduppgifter av N2000-uppföljningen och trumgräshoppor 2006. Uppföljning 
genomförs av exjobbare/praktikant 2007 och N2000-uppföljningen 2008. 
Skötsel: Lokalen betad. Eventuellt kan återkommande bränningar bli en del av lokalens 
skötsel. 
 
Stora Lögefall 
Beskrivning: Ohävdad gräs-/ljungmark mellan åker, skog och väg. Förekomstlokal för 
mosippa. Arten tycks vara försvunnen från bränningsytan sedan flera år, men det finns ett 
bestånd ca 50 m därifrån. En del av ytan brändes och krattades 2006. 
Syfte: Ta bort ljung, gräs, förna och mossa → återetablera mosippa 
Genomförande: Bränning genomfördes 2007-04-05 på de delar som inte brändes 2006. I 
huvudsak var det större tuvor av ljung som brändes bort. Avbränd yta <50 m2. 
Uppföljning: Mosippa och vegetationssammansättning. Dokumentation finns genom 
floraväkteridatabasen. Eventuellt bör försök med återintroduktion av mosippa genom frön 
från det närliggande beståndet genomföras. Uppföljning genomförs av floraväkteriet 
(TK) 2007. 
Skötsel: Lokalen bör skötas genom återkommande bränningar alternativt krattningar 
alternativt bete. 
 
Åkerhagen NV 
Beskrivning. Ohävdad gräsmark mellan väg och åker, i norra delen tidigare bevuxen med 
ca 30-åriga lövträd. Potentiell förekomstlokal för kronärtsblåvinge. 
Syfte: Ta bort gräs, ris och förna → öka blomrikedom, etablera sötvedel → etablera 
kronärtsblåvinge 
Genomförande: Bränning genomfördes 2007-03-30. Avbränd yta ca 500 m2. 
Uppföljning: Vegetationssammansättning och kronärtsblåvinge. Dokumentation finns 
genom inventering av kronärtsblåvinge 2006. Eventuellt bör försök med introduktion av 
sötvedel genomföras. Uppföljning genomförs av TK 2007. 
Skötsel: Lokalen bör skötas genom återkommande röjningar och bränningar, eventuellt 
även någon annan slags markstörning. 



 
 

Åkerhagen SO 
Beskrivning: Ohävdad gräsmark mellan väg och åker. Förekomstlokal för 
kronärtsblåvinge. 
Syfte: Ta bort gräs och förna → öka blomrikedom, etablera sötvedel → gynna 
kronärtsblåvinge 
Genomförande: Bränning genomfördes 2007-03-30. Avbränd yta ca 300 m2. 
Uppföljning: Vegetationssammansättning och kronärtsblåvinge. Dokumentation finns 
genom inventering av kronärtsblåvinge 2006. Jämför bränd yta med intilliggande obränd 
yta, samt med dokumentation av TK. Eventuellt bör försök med introduktion av sötvedel 
genomföras. Uppföljning genomförs av TK 2007. 
Skötsel: Lokalen bör skötas genom återkommande röjningar och bränningar, eventuellt 
även någon annan slags markstörning. 
 
Åsabackarna 
Beskrivning: Betad kalktorräng. Naturreservat och Natura 2000-område. 
Syfte: Ta bort gräs och förna → gynna hävdgynnade arter. 
Genomförande: Bränning genomfördes 2007-03-28 i områdets södra del. Avbränd yta ca 
5000 m2. 
Uppföljning: Vegetationssammansättning. Dokumentation finns genom N2000-
uppföljningen.Uppföljning genomförs genom N2000-uppföljningen 2007. 
Skötsel: Lokalen betad. Bränningen genomfördes i restaureringssyfte. 



 
 

Bilaga 2 – Tabell; artlistor, täckningsgrad och krav på växtplats 
 
Den övre raden i varje cell anger artens frekvens multiplicerat med karakteristisk 
täckningsgrad för kontrollytorna. Den nedre raden anger samma värden för de brända 
ytorna. Tabellen visar även vilken hävdkategori arten tillhör; hävdarter (h), 
igenväxningsarter (i) och obestämda arter (o). Längst ned i tabellen redovisas 
medelvärdet för antal arter per inventeringsruta och tre olika diversitetsindex, Berger-
Parkers, Simpsons, Shannons diversitetsindex och förekomst för de tre kategorierna; 
hävdarter, igenväxningsarter och obestämda arter för de brända ytorna. Den övre raden 
anger värdet för kontrollytan och den nedre anger värdet för den brända ytan 
 

Art                       
Hävd-
kategori 

  

Alv-
astra-
myren 

Gov-
lösa 

Grinds-
ved-
erna 

Gull-
bergs-
högen 

Linn-
eryd 

Lönn-
inge-
hult 

Motala 
äng 

Stora 
Löge-
fall 

Åker-
hagen 
NV 

Åker-
hagen 
SO 

Åsa-
back-
arna   

Achillea millefolium   22*1   13*1   27*1 60*1   87*1 27*1 93*2 h 

Röllika   93*3 10*1 48*4 13*1 53*4 93*2 17*1   7*1 87*1   

Aegopodium podagraria 47*2       73*5             i 

Kirskål 53*3       53*3               

Agrimonia eupatoria                       h 

Småborre     10*1           7*1       

Agrostis capillaris     70*3   47*2 60*3 13*1 17*1 7*4 13*2 27*1 h 

Rödven     10*2     60*4 20*1       20*1   

Agrostis gigantea                       o 

Storven         7*1               

Ajuga pyramidalis                       h 

Blåsuga     20*1     20*3             

Ob. Alchemilla                     60*2 o 

Ob. Daggkåpa       7*1     7*1           

Alchemilla glauescens                     60*2 h 

Sammetsdaggkåpa       7*1             27*1   

Alopecurus pratensis                       h 

Ängskavle                   7*1     

Anemone nemorosa                       i 

Vitsippa     10*1     7*2 60*1           

Antennaria dioica             27*1         h 

Kattfot             13*1           

Anthoxanthum odoratum                       h 

Vårbrodd     10*1     80*4 40*1       20*1   

Anthriscus sylvestris   22*2   40*1 60*4       7*1     i 

Hundkäx       5*1 100*4               

Anthyllis vulneraria                       h 



 
 

Liten getväppling   7*1                     

Arabis hirsuta                 7*1     h 

Lundtrav   27*1                     

Arenaria serpyllifolia                     7*1 h 

Sandnarv                     7*1   

Arrhenatherum elatius       13*2             7*1 h 

Knylhavre                         

Artemisia vulgaris                 7*1   7*1 i 

Gråbo                 7*1       

Asperula tinctoria       13*1               h 

Färgmåra                         

Astralagus glysyphyllus                       h 

Sötvedel                     7*1   

Ob. Apiaceae 7*1                     o 

Ob. Flockblommig                         

Ob. Asteraceae                 20*1     o 

Ob. Korgblommig   7*1                     

Ob. Betula                  7*1     i 

Ob. Björk     10*1     13*3 7*1           

Briza media             27*1       7*1 h 

Darrgräs   20*1         60*1       7*1   

Ob. Bryofyter   18*2 80*3 67*2 100*5 7*3 80*4 17*4 13*1   7*1 o 

Ob. Mossa 7*1 20*3 20*1 23*1   87*5 27*1 17*1     53*4   

Calamagrostis arundinacea     10*1     27*1           h 

Piprör           27*3             

Calluna vulgaris     10*1     60*4 67*3 50*3       h 

Ljung     20*2     40*4 20*1 17*2         
Caltha palustris ssp. 
Palustris                       o 

Kabbeleka 7*1                       

Campanula patula                       h 

Ängsklocka                   7*1     

Campanulaceae persicifolia                 20*1     h 

Stor blåklocka   7*1   20*1   13*2 7*1 17*1 20*1       

Campanulaceae rotundifolia   9*1       27*1 27*1   7*1   7*1 h 

Blåklocka   27*1   13*1   60*5 27*1   27*1 7*1 13*1   

Carex hirta 13*1                     o 

Grusstarr                 7*1       

Carex pallescens                       h 

Blekstarr                 7*1       

Carex pilulifera                       h 



 
 

Pillerstarr     10*1     27*4             

Centaurea jacea                     40*1 h 

Rödklint                         

Centaurea scabiosa                       h 

Väddklint   27*2                     

Cerastium semidecandrum                       h 

Vårarv   13*1                     

Chaerophyllum temulum   130*1                   i 

Hårkörvel - cfr!                         
Chrysosplenium 
alternifolium                       i 

Gullpudra 20*2                       

Circium arvense       20*1         7*1     i 

Åkertistel       46*1                 

Circium vulgare                     7*1 i 

Vägtistel                         

Convallaria majalis                       h 

Liljekonvalj                 7*1       

Crepis paludosa                       h 

Kärrfibbla 20*2                       

ob. Carex                       o 

Ob. Starr             27*1           

ob. Carex                       o 

Ob. Starr             7*1           

Ob. Centaurea   4*1                   o 

Ob. Klint                         

ob. Crepis                       o 

Ob. Fibbla     20*1     7*2     20*1       

ob. Crepis                       o 

Ob. Fibbla                 20*1       

Ob. Cardus         93*1             o 

Ob. Piggtistel                         

Dactylis glomerata   62*4   20*2 53*2         7*1 27*1 o 

Hundäxing   20*1     87*3 7*2         33*1   

Dantonia decumbens             33*1         h 

Knägräs             33*1           

Deschampsia flexulosa     100*5 13*2 87*4 87*3 93*2 83*4 13*1 40*4   o 

Kruståtel     90*4   7*1 93*5 93*4 50*2     7*1   
Elymus caninus ssp. 
Caninus                       i 

Lundelm 13*1       7*1               

Elytrigia repens         20*1     17*1   20*2   h 



 
 

Kvickrot         13*1               

Epipactis atrorubens                       o 

Purpurknipprot                 7*1       

Equisetum arvense 13*1                 13*1   i 

Åkerfräken 67*2                       

Equisetum fluviatile 47*1                     h 

Sjöfräken 67*2                       

Euphrasia stricta   13*1 10*1     27*1           h 

Vanlig ögontröst                         

Fagus sylvatica 7*1                     i 

Bok                         

Festuca brevipila               17*1       h 

Hårdsvingel                         

Festuca ovina     10*1       27*1         h 

Fårsvingel   20*1       53*4 40*1       47*3   

Festuca rubra   4*1 20*1               60*3 h 

Rödsvingel     10*1               13*1   

Filipendula ulmaria 80*2                     i 

Älggräs 93*5                       

Filipendula vulgaris   44*2   7*1             80*1 h 

Brudbröd   20*1   9*1             53*1   

Fragaria vesca   18*1   7*1   27*1 27*1 17*1 53*3   13*1 h 

Smultron     10*1 5*1   47*4   17*1 33*1   7*1   

Fragaria viridis                     73*3 h 

Backsmultron   73*2 10*1         17*1     40*2   

Frangula alnus                 13*1     i 

Brakved                 7*1       

Ob. Fabaceae                     20*1 o 

Ob. Ärtväxt                 7*1       

Galium album     20*2             33*3   i 

Stormåra   7*1   7*1           40*3     

Galium aparine 13*1                     i 

Snärjmåra 7*1                       

Galium boreale   4*1 10*1 27*1     13*1         h 

Vitmåra   13*1   14*1     20*1   20*1       

Galium uliginosum           20*1           h 

Sumpmåra 27*1         20*3             

Galium verum ssp. Verum   31*1             7*1   53*1 h 

Gulmåra   87*2   60*1 60*3     17*1     80*1   

Geranium pusillum                     7*1 o 



 
 

Sparvnäva                         

Geranium pyrenaicum       13*1               o 

Skuggnäva                         

Geranuim sylvaticum       40*1     20*1         h 

Skogsnäva       5*1                 

Geum rivale         7*1             h 

Humleblomster                         

Geum urbanum 20*1                     i 

Nejlikrot                   13*1     

Glyceria notata                       o 

Skånskt mannagräs 7*1                       

Helictotrichon pratense                        h 

Ängshavre   100*4                 87*3   

Hieracuim umbellatum                 7*3 27*1   h 

Flockfibbla                 47*2       

Hypericum maculatum       7*1   20*1 47*1   7*1     h 

Fyrkantig johannesört     10*1     13*1 47*1   27*1       

Hypericum perforatum                 33*1   13*1 h 

Äkta johannesört                 27*2   7*1   

Juniperus communis             7*1         h 

En                         

Knautia arvensis   18*1         7*1         h 

Åkervädd   33*1   7*1 13*1   7*1       7*1   

Lathyrus linifolius     50*1   7*1 80*1 67*1 100*3 13*1 27*1   h 

Gökärt     60*2   7*1 87*5 73*1 33*1 53*3   7*1   

Lathyrus pratensis   13*1 70*4     13*1 7*1   20*1   33*1 h 

Gulvial 67*2 7*1 20*1   27*1 20*3       7*1 7*1   

Leucanthemum vulgare   4*1                   h 

Prästkrage                 20*1       

Linum catharticum     10*1                 h 

Vildlin                         

Lolium perenne                     7*1 o 

Engelskt rajgräs                         

Lotus corniculatus           33*1 40*1   7*1   33*1 h 

Kärringtand   7*1   7*1   40*4 33*1 17*1         

Luzula campestris     10*1                 h 

Knippfryle     60*1     53*4 87*1       20*1   

Luzula multiflora                       h 

Ängsfryle           20*3             

Luzula pilosa                       h 



 
 

Vårfryle           20*3             

Ob. Linnaria             7*1         o 

                          

Maianthemum bifolium     10*1                 h 

Ekorrbär                         

Malva moschata                       o 

Myskmalva                   7*1     

Medicago lupulina                       h 

Humlelusern   60*3                 33*1   

Melampyrum pratense     20*1                 h 

Ängskovall                         

Melica nutans                 7*1     i 

Bergslok                 47*2       

Molinia caerulea               17*2       h 

Blåtåtel                         

Myostis sylvatica                       i 

Skogsförgätmigej 20*1                       

Myrrhis odorata                       o 

Körvel                 33*2       

Nardus stricta     10*1         17*2       h 

Stagg             27*2           

Ononis ssp. maritima                     53*2 h 

Puktörne                     93*4   

Ob. Orchidaceae                       o 

              13*1           

Petrorhagia saxifraga       13*1               o 

Klippnejlika                         

Phleum phleoides                     7*1 h 

Flentimotej 47*2 87*2                     

Phleum pratense     10*1   33*1         7*1   h 

Timotej   7*1     27*1       7*1 7*1     
Pilosell officinarum ssp. 
Pilosella   22*1       27*1 27*1   53*3   13*1 h 

Vanlig gråfibbla   40*3       13*2 20*1 50*3 20*1 7*1 60*2   

Pimpinella saxifraga   27*1       33*1     20*1   47*1 h 

Bockrot   73*2   13*1 7*1 33*4         86*1   

Pinus sylvestris     10*1                 i 

Tall                         

Plantago lanceolata   9*1     13*1 13*1 27*1       80*2 h 

Svartkämpar   40*1       27*4 40*1       40*1   

Plantago media                     13*1 h 



 
 

Rödkämpar                     7*1   

Platanthera bifolia                       h 

Nattviol           7*2             

Poa compressa           73*2         7*1 h 

Berggröe                   80*4     

Poa palustris                       h 

Sengröe 73*3                       

Poa pratensis     20*1             33*4 7*1 h 

Ängsgröe   13*1 10*1   33*1           47*1   

Poa trivialis                       h 

Kärrgröe 7*1                       

Polygalaceae vulgaris           7*1 13*1       7*1 h 

Jungfrulin     10*1     53*4 47*1           

Polygonum viviparum                       h 

Ormrot             13*1           

Populus tremula                 20*1     i 

Asp                 27*2       

Potentilla argentea     10*1               13*1 h 

Femfingerört     80*3     13*2             

Potentilla erecta           80*2 87*2         h 

Blodrot           87*4 93*3           

Potentilla reptans 7*1                 20*2 13*1 h 

Puktörne                     7*1   

Potentilla tabernaemontani                     20*1 i 

Småfingerört                     27*1   

Primulaceae veris   4*1   13*1               h 

Gullviva   27*1   9*1             7*1   

Prunella vulgaris             13*1   67*1     h 

Brunört                         
Pterium aquilinum ssp. 
Latiusculum           13*1   17*1 7*1     i 

Örnbräken           20*1     13*1       

Pulsatilla vernalis                       h 

Mosippa     10*1               20*1   

Ob. Persicaria 7*1                     o 

Ob. Pilört 7*1                       

Ob. Potentilla   9*1                   o 

Ob. Fingerört   13*1         7*1           

Ob. Poa                       o 

Ob. Gröe                 47*3 20*1     

Ob. Poa                       o 



 
 

Ob. Gröe                 7*1       

Ob. Poaceae 7*1 4*1 40*1 7*1   7*1 33*1 17*1 7*1   7*1 o 

Ob. Gräs   7*1 10*1 51*4 40*1 7*2   17*1 7*1 13*2 7*1   
Ob. Poaceae 

13*1 4*1 10*1 7*1     7*1 17*1     20*1 o 

Ob. Gräs   7*1 40*! 65*3                 
Ob. Poaceae 

  4*1   7*1     7*1 17*1 

 
    o 

Ob. Gräs                         
Ob. Poaceae 

  9*2   7*1     7*1 17*1       o 

Ob. Gräs                         
Ob. Poaceae 

      7*1     7*1         o 

Ob. Gräs                         
Ob. Poaceae 

      7*1     7*1         o 

Ob. Gräs                         
Ob. Poaceae 

      7*1               o 

Ob. Gräs                         
Ob. Poaceae 

      7*1               o 

Ob. Gräs                         
Ob. Poaceae 

      27*3               o 

Ob. Gräs       

 
                

Ranunculus bulbosus                       h 

Knölsmörblomma             27*1       60*1   

Ranunculus polyanthemos                       h 

Backsmörblomma       20*1                 

Rubus idaeus     20*1   40*3       7*1     i 

Hallon         27*2       13*2       

Rubus saxatilis             7*1         o 

Stenbär                 33*2       

Rumex acetosa           7*1 20*1       20*1 h 

Ängssyra   7*1                 20*1   

Rumex acetosella                       h 

Bergsyra                 7*1       

Ob. Ranunculus       27*1 7*2           13*1 o 

Ob. Smörblomma 33*1     19*1 40*1 13*3     33*1 53*1     

Ob. Rosa   9*1   60*1 7*1           7*1 o 

Ob. Ros       39*2         13*1   13*1   

Ob. Rubiaceae           7*1           o 

Ob. Måra                         

Ob. Rubus                   33*3   h 

Ob. Björnbär                 53*4 7*1     

Saxifraga granulata       27*1             67*1 h 



 
 

Mandelblomma                         

Scorzonera humilis     30*1                 h 

Svinrot                         

Sedum acre                       h 

Gul fetknopp                     13*1   

Seseli libanotis   27*2                   h 

Säfferot                         

Silene rupestris                       h 

Bergglim   7*1                     

Sonchus asper       7*1               o 

Svinmolke                         

Sonchus oleraceus                       o 

Kålmolke                 7*1       

Stellaria graminea                   7*1   h 

Grässtjärnblomma         7*1 27*4 7*1       7*1   

Stellaria longifolia                       i 

Skogsstjärnblomma                   20*1     

Succisa pratensis       7*1   20*1 67*2         h 

Ängsvädd     30*1 33*1   40*4 93*3   7*1       

Ob. sect. Hieracium               17*1 13*1     o 

Ob. Skogsfibbla 7*1                       

0b. sect. Vulgata           7*1           o 

Ob. Hagfibbla                 13*1       

Tanacetum vulgare                   13*1   h 

Renfana                         

Tragopon pratensis ssp.                   7*1 7*1 h 

Ängshaverot       20*1           33*2     

Trifolium campestre           7*1         13*1 h 

Jordklöver                     7*1   

Trifolium hybridum                   40*4   h 

Alsickeklöver                     13*1   

Trifolium medium         93*5   7*1       40*3 h 

Skogsklöver         47*3 27*3 7*1     20*2 13*1   

Trifolium pratense             7*1   20*1   13*1 h 

Rödklöver               17*1     7*1   

Trifolium repens             7*1       13*1 h 

Vitklöver   7*1       14*3 7*1       47*1   
Tripleurospermum 
perforatum                       i 

Baldersbrå                   7*1     

Tussilago farfara 13*1                     o 



 
 

Hästhov 13*1                 13*1     

Typha latifolia 7*1                     i 

Bredkaveldun                         

Ob. Taraxacum                       o 

Ob. Maskros                   100*3     

Ob. Taraxacum 7*1     20*1         7*1 40*1 33*1 o 

Ob. Maskros       90*4 13*1       53*1       

Ob. Taraxacum                       o 

Ob. Maskros 7*1                 7*1     

Ob. Trifolium                   7*1   o 

Ob. Klöver                   7*1     

Ob. Trifolium                 7*1     o 

Ob. Klöver                         

Ob. Trifolium   4*1                   o 

Ob. Klöver                         

Ob. Trifolium             7*1         o 

Ob. Klöver                         

Ob. Trifolium           60*1           o 

Ob. Klöver                         

Ob. Trifolium                 7*1     o 

Ob. Klöver 7*1     13*1             7*1   

Ob. Trifolium   4*1                   o 

Ob. Klöver                     7*1   

Urtica dioica 67*2                     i 

Brännässla 73*3       7*1         7*2     

Vaccinium myrtillus           13*1 20*1         i 

Blåbär           13*3     20*1       

Vaccinium uliginusom             7*1         o 

Odon                         

Vaccinium vitis-idaea     30*1     60*2 100*3 100*3       o 

Lingon     40*1     53*4 100*2 17*1         

Verbascum thapsus                       i 

Kungsljus                 7*1       

Veronica chamaedrys     40*1     60*1 47*1       33*1 h 

Teveronika   7*1 10*1   7*1 80*5 40*1       67*1   

Veronica officinalis           47*1 27*1   13*1     h 

Ärenpris           53*4             

Vicia cracca   4*1       13*1 13*1       7*1 h 

Kråkvicker   7*1     20*3 20*3 40*1     7*1 27*1   

Vicia hirsuta                   27*1   i 



 
 

Duvvicker           20*3             

Vicia sepium                 13*1     i 

Häckvicker         7*1     67*2 7*1       

Vicia tetrasperma                       h 

Sparvvicker   7*1                     

Viola hirta                       h 

Buskviol       33*1                 

Viscaria vulgaris                       h 

Tjärblomster   33*1           17*1         

ob. Vicia                       o 

Ob. Vicker     20*1                   

Ob. Violaceae   18*1   27*3   87*2 73*1   7*1   20*1 o 

Ob. Viol     10*1 5*1   93*5 80*1   20*1   33*1   

ob. Bladrosett       13*1               o 

              7*1   7*1       

ob. Bladrosett       7*1               o 

                  7*1       

ob. Bladrosett                 7*1     o 

                  7*1       

ob. Bladrosett                 7*1     o 

                  7*1       

ob. Bladrosett                 7*1     o 

                  7*1       

ob. Bladrosett                 7*1     o 

                  7*1       

ob. Bladrosett                 7*1     o 

                  7*1       

ob. Bladrosett   13*1                   o 

                          

ob. Bladrosett   9*1                   o 

                          

ob. Bladrosett   9*1                   o 

                          

ob. Bladrosett   4*1                   o 

                          

ob. Bladrosett   4*1                   o 

                          

ob. Bladrosett   4*1                   o 

                          

ob. Bladrosett           7*1           o 



 
 

                          

ob. Bladrosett         7*1             o 

                          

ob. Bladrosett         7*1             o 

                          

ob. Bladväxt               17*1       o 

  7*1 13*1   9*1 7*1   20*1   7*1   7*1   

ob. Bladväxt       13*1               o 

  7*1 7*1         7*1   13*1       

ob. Bladväxt       7*1               o 

  7*1 7*1         7*1   13*1       

ob. Bladväxt       7*1               o 

  7*1 7*1         7*1   7*1       

ob. Bladväxt       7*1               o 

  7*1 7*1         7*1           

ob. Bladväxt       7*1               o 

  7*1 7*1                     

ob. Bladväxt       7*1               o 

  7*1                       

ob. Bladväxt                       o 

  7*1                       

ob. Bladväxt                       o 

  7*1                       

ob. Bladväxt                       o 

  7*1                       

ob. Bladväxt       7*1               o 

                          

ob. Bladväxt       7*1               o 

                          

ob. Bladväxt       7*1               o 

                          

ob. Bladväxt                   7*1   o 

                          

ob. Bladväxt                 40*2     o 

                          

ob. Bladväxt                 7*1     o 

                          

ob. Bladväxt                 7*1     o 

                          

ob. Bladväxt                 7*1     o 



 
 

                          

ob. Bladväxt   4*1                   o 

                          

ob. Bladväxt   4*1                   o 

                          

ob. Bladväxt             7*1         o 

                          

ob. Bladväxt                     20*1 o 

                          

ob. Bladväxt                     7*1 o 

                          

ob. Bladväxt           7*1           o 

                          

ob. Växt                       o 

  7*1     9*1       17*1         

ob. Lav             20*1         o 

                          

Medelvärde antal arter/ruta 
 

3,9 
8,3 

7,3 
11,6 

7,4 
6,8 

6,5 
8,1 

7,5 
6,8 

11,7 
16,8 

13,7 
15,6 

6,3 
4,8 

7,2 
9,6 

4,3 
5 

13,1 
14,2 

Berger-parkers index 
 

3,69 
4,01 

4,41 
5,65 

3,34 
3,33 

6,68 
3,99 

4,89 
3,85 

7,51 
14,42 

6,84 
6,52 

4,23 
2,53 

6,46 
7,25 

5,91 
3,42 

8,87 
5,98 

Simpsons index 
 

1,03 
1,00 

1,02 
1,02 

1,02 
1,02 

1,05 
0,85 

1,01 
1,02 

1,02 
1,01 

1,02 
1,02 

1,01 
1,02 

1,04 
1,04 

1,02 
0,91 

1,03 
1,02 

Shannons index 
 

2,25 
2,57 

2,89 
2,98 

2,23 
2,50 

3,28 
2,52 

2,20 
2,41 

2,97 
3,42 

3,09 
3,10 

2,15 
2,69 

3,14 
3,35 

2,55 
2,20 

3,30 
3,17 

Föreomst hävdarter 
 

54 
653 

575 
1801 

770 
670 

187 
467 

639 
534 

1234 
4816 

1166 
1573 

453 
350 

708 
727 

612 
490 

1711 
1886 

Förekomst 
igenväxningsarter 
 

448 
1060 

96 
7 

50 
10 

60 
58 

725 
634 

26 
173 

20 
67 

17 
133 

95 
234 

139 
173 

34 
27 

Förekomst obestämda arter 
 

88 
165 

848 
454 

830 
520 

647 
920 

1082 
374 

704 
1740 

1002 
793 

802 
400 

223 
588 

221 
433 

195 
320 

Totalt antal arter 
 

20 
34 

37 
47 

27 
29 

43 
30 

18 
26 

36 
46 

47 
46 

18 
17 

44 
52 

21 
25 

55 
50 

 
 
 
 
 



 
 

Bilaga 3 – GPS-koordinater 
 
Se figur 2a för karta över lokalerna. 
 
Område Latitud Longitud 
Grindsvederna 6414093,60 1479681,05 
Stora Lögefall 6420370,28 1497845,85 
Gullbergshögen 6484395,01 1483802,49 
Lönningehult 6416997,46 1499956,58 
Govlösa 6478976,29 1466710,29 
Motala äng 6534344,40 1491897,99 
Alvastramyren 6464353,77 1432733,36 
Åsabackarna 6462677,49 1448472,99 
Linneryd 6437935,24 1474461,59 
Åkerhagen SO 6447419,33 1531440,98 
Åkerhagen NV 6447309,89 1531490,61 
 



 
 

Bilaga 4 – Kartor och Rank-abundans 
 

 
Figur 1a: Kartan visar lokalen Alvastramyren. 
© Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr 106-2004/188 
 



 
 

 
Figur 1b: Diagrammet visar förekomst (Fi, se under rubriken metod för beräkning) för alla 
inventerade arter på kontrollytan. 
 

 
Figur 1c: Diagrammet visar förekomsten (Fi, se under rubriken metod för beräkning) för alla 
inventerade arter på den brända ytan.  

 
 



 
 

 
Figur 2aa: Kartan visar lokalen Govlösa. 
© Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr 106-2004/188  
 

 
Figur 2ab: Diagrammet visar förekomst (Fi, se under rubriken metod för beräkning) för alla 
inventerade arter på kontrollytan. för de olika arterna för Govlösa.  



 
 

 
Figur 2ac: Diagrammet visar förekomsten (Fi, se under rubriken metod för beräkning) för alla 
inventerade arter på den brända ytan.  
 



 
 

 
Figur 2ba: Kartan visar lokalen Grindsvederna. 
© Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr 106-2004/188 
 

 
Figur 2bb: Diagrammet visar förekomsten (Fi, se under rubriken metod för beräkning) alla 
inventerade arter på kontrollytan.  
 
 



 
 

 
Figur 2bc: Diagrammet visar förekomsten (Fi, se under rubriken metod för beräkning) för alla 
inventerade arter på den brända ytan.  

 

 
Figur 3a: Kartan visar lokalen Gullbergshögen. 
© Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr 106-2004/188 
 



 
 

 
Figur 3b: Visar förekomsten alla inventerade arter på kontrollytan. Diagrammet visar förekomst 
(Fi, se under rubriken metod för beräkning) för de olika arterna för Gullbergshögen. 
 

 
Figur 3c: Diagrammet visar förekomsten (Fi, se under rubriken metod för beräkning) för alla 
inventerade arter på den brända ytan.  

  



 
 

 
Figur 5a: Kartan visar lokalen Linneryd. 
© Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr 106-2004/188 

 

 
Figur 5b: Visar förekomsten alla inventerade arter på kontrollytan. Diagrammet visar förekomst 
(Fi, se under rubriken metod för beräkning) för de olika arterna för Linneryd.  



 
 

 

 
Figur 5c: Diagrammet visar förekomsten (Fi, se under rubriken metod för beräkning) för alla 
inventerade arter på den brända ytan.  

 
 
 

 
Figur 6a: Kartan visar lokalen Lönningehult 
© Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr 106-2004/188. 
 

 



 
 

 
Figur 6b: Visar förekomsten alla inventerade arter på kontrollytan. visar förekomst (Fi, se under 
rubriken metod för beräkning) för de olika arterna för Lönningehult. 
 

 
Figur 6c: Diagrammet visar förekomsten (Fi, se under rubriken metod för beräkning) för alla 

inventerade arter på den brända ytan. 
 



 
 

 
Figur 7a: Kartan visar lokalen Motala äng. ©  
Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr 106-2004/188 
 

 
Figur 7b: Visar förekomsten alla inventerade arter på kontrollytan. Diagrammet visar förekomst 
(Fi, se under rubriken metod för beräkning) för de olika arterna för Motala äng.  
 



 
 

 
Figur 7c: Diagrammet visar förekomsten (Fi, se under rubriken metod för beräkning) för alla 
inventerade arter på den brända ytan.  

 
 

 
Figur 8a: Kartan visar lokalen Stora Lögefall. 
© Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr 106-2004 
/188 
 



 
 

 
Figur 8b: Visar förekomsten alla inventerade arter på kontrollytan. visar förekomst (Fi, se under 
rubriken metod för beräkning) för de olika arterna för Stora Lögefall.  
 

 
Figur 8c: Diagrammet visar förekomsten (Fi, se under rubriken metod för beräkning) för alla 
inventerade arter på den brända ytan. 

 



 
 

 
Figur 9a: Kartan visar lokalen Åkerhagen NV. 
© Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr 106-2004/188 
 

 
Figur 9b: Visar förekomsten alla inventerade arter på kontrollytan. Diagrammet visar förekomst 
(Fi, se under rubriken metod för beräkning) för de olika arterna för Åkerhagen NV.  
 



 
 

 
Figur 9c: Diagrammet visar förekomsten (Fi, se under rubriken metod för beräkning) för alla 
inventerade arter på den brända ytan.  

 
 

 
Figur 7a: Kartan visar lokalen Åkerhagen SO. 
© Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr 106-2004/188 

 



 
 

 
Figur 7b: Visar förekomsten alla inventerade arter på kontrollytan. Diagrammet visar förekomst 
(Fi, se under rubriken metod för beräkning) för de olika arterna för Åkerhagen SO.  
 

 
Figur 7c: Diagrammet visar förekomsten (Fi, se under rubriken metod för beräkning) för alla 
inventerade arter på den brända ytan. 



 
 

 
Figur 8a: Kartan visar lokalen Åsabackarnas naturreservat. 
© Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr 106-2004/188 

 

 
Figur 8b: Visar förekomsten alla inventerade arter på kontrollytan. Diagrammet visar förekomst 
(Fi, se under rubriken metod för beräkning) för de olika arterna för Åsabackarna.  
 



 
 

 
Figur 8c: Diagrammet visar förekomsten (Fi, se under rubriken metod för beräkning) för alla 
inventerade arter på den brända ytan.  
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