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Förord 
 

Det här är ett examensarbete på magisternivå i ekologi vid Högskolan i Skövde. 

I arbetet tittar jag på vegetationsförändringar som skett under historien i 

Hornborgasjöns naturreservat som både är en våtmark och ett kulturlandskap. 

Vegetationsförändringar kan uppstå genom naturliga processer eller genom 

människans utnyttjande av naturens resurser. I detta arbete försöker jag 

analysera olika aspekter till hur och varför vegetationen förändrats genom 

historien. De olika aspekter jag fokuserat på i studien är klimat, geologi, 

succession, människans markanvändning och vattenreglering i området.  

 

Hornborgasjön är ett intressant område. Det är ett mycket gammalt 

kulturlandskap som genom sina rika naturresurser historiskt varit en viktig 

plats för svensk ekonomi. Det är människans behov som styrt områdets öde.  

Våtmarken var dömd till undergång men ett ökat naturvårdsintresse under 

1960-talet ledde till en restaurering som återgav landskapet en öppen 

vattenspegel. Restaureringen av Hornborgasjön var unik i sitt slag och har stått 

mall för andra lyckade våtmarksrestaureringar både i Sverige och utomlands.  

 

Under restaureringsarbetet tillkom flera rapporter om sjön och dess 

omgivningar. Från åttiotalet och fram tills idag har omkring 40 

Hornborgadokument skrivits innehållandes olika aspekter som rör området. 

Denna rapport blir mitt bidrag och belyser hur dagens vegetation ser ut genom 

presentation av en aktuell vegetationskarta samt en översikt av vad litteratur 

och äldre kartor berättar om vegetationsförändringar. Min förhoppning är att 

det både blir ett användbart material i naturvårdsarbetet inom området och 

dessutom visar själva resultatet av restaureringen. 

 

 

Amanda Sjöholm, Skövde 2010-12-03 
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Sammanfattning 

 
Den här studien undersöker hur vegetationen förändrats mellan 1979 och 2010 

i området som idag är Hornborgasjöns naturreservat. Sjösänkningar i området 

ledde till att ett igenväxt träskområde ersatte en viktig vattenreservoar och 

närsaltfälla. Restaureringsarbetet under 80-talet var banbrytande och antagligen 

ett av vår tids mest omfattande naturvårdsarbete. Studien svarar också på om 

restaureringen uppnådde sitt mål och om resultatet blev som man tänkt sig. 

 

I arbetet skapades en aktuell vegetationskarta för 2010, denna jämfördes med 

en i arbetet digitaliserad vegetationskarta från 1979. Kartbilder skapades och 

justerades i ArcGIS och vegetationsytornas area framtogs för att möjliggöra en 

vegetationsanalys mellan kartorna.  Vegetationsförändringarna i området 

visade sig vara omfattande mellan 1979 och 2010, där tydlig igenväxningsmark 

med stora monokulturer ersattes med öppnare marker där vegetationstyperna 

var spridda över hela området i mindre ytor. Mångfalden i området ökade 

liksom vattenytan. Vattenytans stora utbredning efter restaureringen blev den 

stora överraskningen tillsammans med att sävvegetationen helt försvann. 

Undervattensvegetationens stora spridning räddade dock restaureringens syfte 

att gynna fågellivet trots sävruggarnas frånvaro. En ny viktig naturtyp framkom 

i vegetationskartan 2010, öppet vatten med död vegetation, där stora delar av 

vegetationstypen består av den för många hotade arter vitala biotopen död 

sumplövskog.  
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Abstract 
 

This study investigates vegetation changes in the nature reserve of Lake 

Hornborga between 1979 and 2010. Lowering of the surface of the lake had 

changed an important water reserve and nutritive salt trap into an overgrown 

fen and during the 80’s a total pioneering restoration, perhaps the most 

important work of nature conservation of our time, was made. This study 

claims to answer if the restoration was successful and if its goals were reached. 

 

A current vegetation map for 2010 was created and adjusted in ArcGIS and this 

map was compared with a vegetation map of 1979. Vegetation areas were 

calculated to facilitate analyses between the maps. Large-scale vegetation 

changes have occurred between 1979 and 2010. Overgrown fenland with 

monoculture vegetation has been replaced by a more open landscape with a 

diversified growth and an open surface of water. The large extension of open 

surface and the disappearance of rush vegetation are two great surprises of the 

restoration. Thanks to a large-scale spread of underwater vegetation the aim of 

furthering birdlife could be reached despite the loss of rush vegetation. A new 

type of vegetation area has also been created, where open water submerges 

dead vegetation, one of which is a biotope of dead marsh broadleaf trees, vital 

to many threatened species.   
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1. Introduktion 
 

 

1.1. Våtmarken Hornborgasjön 

 

 

1.1.1. Våtmarkssystemet och dess abiotiska förutsättningar 

 

Idag är Hornborgasjöns medelvattendjup vid medelvattenstånd ungefär en 

meter med ett största vattendjup på 1,6 m (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 

2005) och uppfyller därmed VASTRAs definition av en våtmark. Vid 

Hornborgasjön finns tre våtmarksbiotoper: Myrar, limnologiska stränder och 

våtmarksskogar. Den dominerande biotopen limnologiska stränder definieras 

som stränder eller strandzoner ut till ett djup av två meter som är påverkade av 

sötvatten. (Landin, 2002). Hornborgasjön är en vattenreservoar som får sitt 

vatten från ett område på cirka 620 km
2
 söder och öster om sjön (Länsstyrelsen 

i Västra Götalands län, 2005). Själva sjön är ungefär 34 km
2
 (Hertzman & 

Larsson, 1997) och tiden det tar för sjövattnet att bytas ut är teoretiskt 53 dygn 

(Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2005). Hornborgasjön påverkar 

lokalklimatet i närområdet eftersom vattnets värmelagringskapacitet dämpar 

temperaturväxlingar. När vattenreservoarer försvinner från landskapsbilden blir 

lokalklimatet mer växlande (Löfroth, 1991) och omkringliggande marker 

drabbas ofta av återkommande kraftiga översvämningar. Sänkningarna av 

Hornborgasjön blev ett tydligt exempel på det sistnämnda. Under tider med 

större vattenflöden som vårflod och höstregn nådde utloppet Flian sin 

maximala kapacitet. Eftersom det naturliga reglaget, Hornborgasjön, försvunnit 

från landskapet blev resultatet kraftigare översvämningar av omkringliggande 

marker. (Claeson, 1999).  

 

Våtmarkens olika funktioner tar hand om olika uppgifter, en 

översvämningsmark som Hornborgasjöns funktion är exempelvis att 

omhänderta näringsämnen (Landin, 2002) och har en viktig betydelse för de 

globala storskaliga kretsloppen (Leonardsson, 2002). Hornborgasjöns 

våtmarksområde fungerar som en effektiv kvävefälla [N]. Enligt Länsstyrelsen 

i Västra Götalands län (2005) stannar omkring 60 % av det tillkommande 

kvävet i Hornborgasjöns biomassa medan de återstående 40 % avges genom 

skörd, utlakning och denitrifikation. När våtmarker torrläggs försvinner 

funktionen som kvävefälla. (Leonardsson, 2002). Koldioxid [CO2] binds in i 

våtmarkens biomassa via fotosyntesen. Då torvmarker förmultnar oxideras 

kolet [C] och omvandlas till koldioxid igen, detta sker främst vid mänskliga 

ingrepp i våtmarker. (Löfroth, 1991). Enligt Länsstyrelsen i Västra Götalands 

län (2005) tillrinner ungefär lika stor halt fosfor [P] genom Hornborgasjöns 

inlopp som avges via utloppet i ån Flian. I våtmarken finns fosfor fritt eller 

bundet till organismer, dött organiskt material och oorganiska mineralkomplex. 

Det kan också finnas i sedimentlager under våtmarken. (Leonardsson, 2002).  

 

Berggrunden vid Hornborgasjön tillhör västgötaplatån, det är en lättvittrad 

berggrund med näringsrika mineraler från tidsperioden kambrosilur. Den ger 

goda förutsättningar till en rik vegetation. (Lundqvist, 2002). Längst sjöns 
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västra stand sträcker sig en förkastning, där består översta berggrunden av 

urberg (Björk, 1973 i Hertzman och Larsson, 1997), som är svårvittrad och 

näringsfattig. Det ger svårare förhållanden för växtligheten (Lundqvist, 2002). 

Söderberg (1932) i Claeson (1999) menar att sjöar med berggrund från 

kambrosilur kännetecknas av att de är grunda, eutrofa, omgivna med 

torvmarker och har en stor biologisk mångfald.  

 

I Hornborgasjöområdet finns flera glaciala och postglaciala jordarter. 

Sjöområdet är omringat med torvmarker (Påsse, 2003) och själva sjöbottnen 

består av kalkbleke, dy och gyttja (Sandgren, 1916 i Claeson, 1999). Längs 

högsta kustlinjen (HK) öster om sjön finns svallsediment som skapades vid 

västerhavets strandzon (Påsse, 2003) då området var en havsvik (Nyström, 

1986).  

 

 

1.1.2. Hornborgasjöns natur- och kulturhistoria 

 

Dagens naturlandskap vid Hornborgasjön startade sin utveckling direkt efter 

inlandsisens tillbakagång för över 10 000 år sedan. Hornborgasjön blev en 

isolerad sjö genom landhöjningen. (Kindgren, 1984 i Hertzman & Larsson, 

1997). Klimatet var arktiskt och markerna jungfruliga (Sandgren, 1916 i 

Claeson, 1999). Forskning från Alaskas inlandsis indikerar att det tog fem år 

innan växtlighetens pionjärsuccession med alger, mossor och fräkenväxter kom 

igång. Efterhand som jordmån bildades invandrade mer avancerade kärlväxter. 

Risväxter etableras efter 40-60 år och träd efter 100-200 år. (Cooper, 1923). 

När träden invandrade till Hornborgaområdet var det tall (Pinus sylvestris), 

björk (Betula pubescens) och sälg (Salix caprea) som var först på tundran 

(Nyström, 1986). Människan kom troligen till Hornborgasjön genom att följa 

en älv som mynnade ut i Västerhavet. Då gick Västerhavets kust mellan 

Lidköping och Skara. De äldsta boplatserna som hittats vid Hornborgasjön är 

över 10 000 år gamla, på den tiden var människan nomader som levde av jakt, 

fiske och samlare av det naturen under olika årstider gav. Boplatserna vid 

Hornborgasjön låg i de östra strandzonerna, på Almeö och Ytterberg. 

(Hertzman & Larsson, 1997). Mellan 9000 – 3000 år sedan var klimatet så 

varmt att man kan fastställa en värmetid (Robertsson, 2002). Det varma 

klimatet sänkte Hornborgasjöns vattennivå (Söderberg, 1951 i Claeson, 1999), 

de stora torvhögmossarna på sjöns västsida, Rödemosse och Hjortronmossen 

bildades. I sluttningarna runt sjön växte snår av hassel (Corylus avellana) 

(Hertzman & Larsson, 1997) och lövträd som ek (Quercus robur), lind (Tilia 

cordata), alm (Ulmus glabra) och al (Alnus). Skogs- och madmarkerna hölls 

öppna av vilda betesdjur. Sjöns fiskfauna bestod av abborre (Perca fluviatilis), 

mört (Rutilus rutilus), gädda (Esox lucius) och laxöring (Salmo trutta). 

Artsammansättningen med få betande fiskarter och flera arter rovfisk tyder på 

att sjöområdet hade en riklig undervattensvegetation. (Edman, Hagman & Töve, 

2001).  

 

Under den senare delen av värmeperioden hade växtsamhällenas succession i 

sjöområdet och på torvmossmarkerna nått klimaxsamhällen där 

skogsvegetation och ljunghedar (Calluna vulgaris) bredde ut sig (Söderberg, 

1951 i Claeson, 1999). Människan blev bofast under yngre stenåldern för 3500 
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år sedan. Vi gick då från att vara ett samlande, jagande och fiskande nomadfolk 

till att bo i hus och att leva med naturahushållning. Strandområdets mader 

nyttjades som betesmarker till tamdjuren och öppna gläntor användes till 

odlingsmark. I mitten av bronsåldern började en klimatförändring, den ledde 

till att vattennivån i sjön steg. När järnåldern inleddes för 2000 år sedan var 

klimatet fuktigt men svalt och Hornborgasjön var åter en öppen sjö med tydliga 

strandlinjer längs de östra strandkanterna. (Björk, 1994). Klimatet gynnade den 

invandrande granen (Picea abies) som trängde undan områdets stora lövskogar 

(Edman, et al, 2001). Under järnåldern började malmutvinning från 

mossmarkerna och den nya metallen järn gav en utökad markanvändning, t.ex. 

sågen och yxan medförde att skog kunde ersättas med öppen mark (Cserhalmi, 

2008). Markerna började delas in efter om det bedrevs bete, slåtter eller odling. 

Sjöområdets vassar slogs och användes till djurfoder och byggnadsmaterial. 

(Hertzman & Larsson, 1997).  

 

Under vikingatiden och medeltiden var Hornborgabygden en av de viktigaste 

regionerna i landet. Återkommande översvämningar skapade bördig jord och 

sjöns vassar var en naturtillgång som exploaterades hårt. Kristendomen fick 

tidigt fäste i trakten, i närheten av sjön fanns ett nunnekloster vid Gudhem och 

ett munkkloster i Varnhem som inrättades på 1100-talet. Klostren påverkade de 

vanliga människornas liv genom införande av ny teknologi, läkemedelsörter 

och en utvecklad kultur. Åkermarken i jordbruket ökade på grund av den nya 

tekniken, men många marker utnyttjades fortfarande som betes och slåttermark. 

Flera främmande växtarter introducerades från Europa och är idag spridda som 

en naturlig del av vår flora, exempelvis fackelblomster (Lythrum salicaria) 

som idag förekommer kring sjöns stränder.  Hornborgasjöns naturtillgångar 

gav området en framträdande plats i landet fram tills 1800-talets 

jordbruksreform. Gustav Vasa tyckte exempelvis att området var så viktigt med 

sin vasstäkt, som var en stor exportvara för Sverige till Europa, att han ville 

lägga centrumet Skara i Hornborga istället. (Edman, et al, 2001). Det finns 

flera spår i landskapet efter denna bondekultur som sträckte sig från yngre 

stenåldern ända in på 1800-talet, några exempel är en (Juniperus communis), 

hassel, träd med utbredda stora kronor, hamlade lövträd, stenmurar, fägator och 

odlingsrösen. Alla dessa lämningar i området visar på att det funnits både odlad 

mark och betesmark med en lång historia bakom sig. Andra kulturella 

lämningar i Hornborgasjöns närhet är olika fornlämningar så som spår efter 

husgrunder, gravar och andra stensättningar (Cserhalmi, 2008). 

 

I början av 1800-talet saknades troligen betydande undervattenvegetation i sjön. 

Braxen var talrik och den är känd för att genom sitt bete hålla nere 

undervattensvegetationens utbredning i vattendrag. (Hornborgasjöns fältstation, 

1990). På sjöns södra och sydvästra madmarker fanns en riklig växtlighet med 

säv (Schoenoplectus), starr (Carex), bladvass (Phragmites australis), fuktäng- 

och friskängsvegetation. De nordöstra stränderna var vegetationsfattiga på 

grund av vindens erosion och tamdjurens betestryck.  (Söderberg, 1921 i 

Claeson, 1999). År 1802 började ett nytt kapitel i Hornborgasjöns 

kulturhistoria som på sikt innebar en katastrof för naturlandskapet och de 

ekologiska systemen. Bakgrunden var en expanderande befolkningstillväxt 

med hotande hungersnöd som ledde till Laga skifte och den agrara 

revolutionen. Nu började sjösänkningarnas tid då våtmarksområden utdikades 
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och sjöar sänktes till förmån för jord- och skogsbruk. Hornborgasjöns 

sänkningar beskrivs i tabell 1. De första tre av fem sänkningar noterades inte ha 

någon större inverkan på områdets natur. Syftet med dem var främst att skydda 

omkringliggande marker från återkommande översvämningar vid vårflod och 

höstregn. (Hertzman & Larsson, 1997). 

 
Tabell 1: En översikt av de fem sjösänkningarnas vattensänkning, syften, genomföranden och påverkan av vegetationen i 
området. Sänkning 1-3 fick inte någon större påverkan av området medan sänkning 4-5 ändrade förutsättningarna för 
vegetationen och områdets utseende drastiskt. (Hertzman & Larsson, 1997). 

Sjösänkning Vattensänkning Sänkningens syfte Genomförande Påverkan av områdets 
vegetation 

Första 
sjösänkningen 
1802 

Ingen märkbar 
sänkning av 
vattennivån i 
sjön. 

Flytta Flians utlopp 
söderut för att minska 
översvämningarna i 
de södra delarna av 
området. 

Utloppet ur sjön och 
övre delen av Flian 
rensades men 
utloppets läge förblev 
det samma. 

Det blev ingen synbar påverkan 
av naturområdet och 
vegetationen av 
sänkningsförsöket. 

Andra 
sjösänkningen 
1848-1852  

Ungefärlig 
sänkning av 
vattennivån med 
0,5 m. 

Flytta Flians utlopp 
söderut för att minska 
översvämningarna i 
de södra delarna av 
området. 

Flians utlopp, de 200 
översta metrarna av 
Flian, grävdes om så 
utloppet fick ett 
sydligare läge. 

Det blev ingen omfattande 
påverkan av sjöområdet och dess 
vegetation, trots att vattennivån 
sänktes och utloppet flyttats. 

Tredje 
sjösänkningen 
1874-1877 

Ungefärlig 
sänkning av 
vattennivån med 
0,5 m. 

Reglering av sjöns 
vattennivå för att 
minska 
översvämningarna i 
områdets södra 
delar. 

Sprängningar i Flian 
och muddring av 
utloppet och de övre 
delarna av Flian. 
 

Den tredje sänkningen fick inte 
någon omfattande påverkan av 
sjöområdet. Se figur 1a. 
 

Fjärde 
sjösänkningen 
1902 - 1911 

Ungefärlig 
sänkning av 
vattennivån med 
1 m.  

Sänkning av sjöns 
vattenstånd för att i 
första hand motverka 
översvämningarna i 
de södra delarna av 
området och om 
möjligt vinna ny 
odlings- och/eller 
betesmark. 

En kanal grävdes 
från sjöns inlopp till 
utloppet. Dessutom 
grävdes kanaler mot 
Sätuna och Bjurum. 

Denna ledde till en stor ändring 
av vegetationen och 
vattenregimen i området. Vattnet 
leddes genom kanalerna och sjön 
försvann. Det tidigare sjöområdet 
började växa igen. I början 
odlades några av de nyvunna 
markerna, därpå användes dessa 
till bete men till slut övergavs de 
helt. De hade blivit för sanka. 

Femte 
sjösänkningen 
1933 - 1954 

Ungefärlig 
sänkning av 
vattennivån med 
0,5 m.  

Anlägga en 
regleringsdamm i 
sjöområdets norra del 
för att tillgodose 
kraftverksintressena 
och naturintressena. 
Syftet var också att 
skydda de 
intilliggande 
markerna, särskilt i 
södra delen mot 
översvämningar. 

Två kanaler, 
Härlingstorpskanalen 
och 
Uddagårdskanalen, 
grävdes. Det anlades 
vallar för att skapa 
vattenmagasinet 
Vallsjön. 
 

Regleringen tömde sjöområdet på 
vatten mellan 1935 - 1954 
eftersom vallarna inte tätades 
förrän 1954. Mellan dessa år 
inträffade också fem torrår som 
ledde till att bladvass kunde 
etablera sig och bilda ett vasshav. 
Förutom monokulturen av 
bladvass fanns även områden 
som kraftigt växte igen med vide 
och starr. Torvmarkerna runt 
sjöområdet började oxideras och 
sjunka ihop. På strandängarna 
gick successionen mot 
klimaxsamhällen med 
sumplövskog. Se figur 1b.  

 

Efter tredje sänkningen då vattennivån sänkts ungefär en meter hade sjön en 

stor öppen vattenyta, betydande arealer i sjökanterna var bevuxna med säv och 

vid strandkanten växte bladvass. Högmossarna var de enda platserna med 

mossmarker och sumpskog. Få områden var bevuxna med sly och/eller starr. 
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Omkringliggande marker var åker eller ängsmark. Figur 1a är en illustration 

över hur området såg ut 1905, innan den fjärde sänkningen som påbörjades år 

1902 ändrat områdets utseende. (Hertzman & Larsson, 1997). 

 

Figur 1: a) Hur området såg ut innan sjösänkningarnas påverkan förändrat 
Hornborgaområdets utseende. b) Området ungefär 10 år efter sista sänkningen. c) 
Området några år in på restaureringsarbetet. d) Hur området förutspåddes se ut år 
2000 efter restaureringens slut. (Lantmäteriet, 1991; Hertzman & Larsson, 1997). 
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De två sista sänkningarna, se tabell 1, ändrade hela områdets karaktär från en 

öppen sjö till ett igenväxt träsk och deras syfte var dels att skydda 

omkringliggande marker från återkommande översvämningar men också att 

vinna ny odlingsbar mark. Den totala sänkningen av vattennivån mellan 1802 – 

1954 blev ungefär 2,5 meter. Efter sänkningarna var den öppna vattenytan 

nästan helt försvunnen och kvar fanns några pölar, så kallade klarar, i den norra 

delen av det tidigare sjöområdet som i sista sänkningen fått en dämmande vall. 

Stora delar av den forna vattenytan var täckt av ett ”vasshav” och i sjöområdets 

kanter utbredde sig områden med sly eller starrvegetation. Kring de forna 

strandkanterna låg mossmarker och sumpskogar, utanför dessa fanns 

ängsmarksvegetation men främst åkermarker. För en närmare beskrivning av 

området, se figur 1b, vars kartbild visar hur området såg ut år 1965 ungefär 10 

år efter sista sänkningen som avslutades på 1950-talet. (Hertzman & Larsson, 

1997). 

 

Vid mitten av 1900-talet började naturvården få större vikt och 1965 fick 

Statens Naturvårdsnämnd, idag Naturvårdsverket, i uppdrag att undersöka hur 

Hornborgasjöns naturvärden i form av fågelsjö kunde säkerställas. Detta 

startade nästa kapitel i områdets kulturhistoria nämligen restaureringen. Den 

åstadkom en lika stor förändring i naturlandskapet som sänkningarnas tid 

resulterat i. Under utredningens gång ökade kunskapen om ekologi och dess 

betydelse. Det ledde till att den färdiga restaureringsplanen som kom på 70-

talet ersattes med en reviderad restaureringsplan på 80-talet. Flera faktorer 

ledde till ändringen, men några beslutsfattare ville fortfarande hålla fast vid den 

äldre planen och en häftig debatt gav Hornborgaområdet öknamnet ”trätornas 

träsk”. Den första planen hade föreslagit att sjöns vattennivå skulle höjas med 

1,5 meter och att vallar skulle anläggas på flera ställen längs sjöns stränder för 

att skydda omkringliggande jordbruksmarker mot översvämningar. Nya 

ekologiska rön påvisade dock att en vattennivåökning med 85 cm utan 

skyddsvallar skulle gynna fågelfaunan mer. Även en vattennivåökning med 1,5 

meter men utan vallar behandlades men förkastades. (Hertzman & Larsson, 

1997). Hur översvämningsvåtmarken Cootes Paradise Marsh vid Lake Ontario 

förändrats och påverkats av olika vattennivåer har studerats under en 60-års 

period. Området förändrades från att ha haft igenväxande vegetationstyper i 

90 % av sjöområdet till att ha en öppen vattenspegel där endast 15 % av ytan 

täcks av vattenvegetation, som flytbladsväxter eller undervattensvegetation. 

Studien visar på ett tydligt samband mellan sjöns vattennivå sommartid och 

den procentuella vegetationstäckningen i området. Vid låga nivåer, 73,7 m, av 

vattenståndet täcks området i större utsträckning av igenväxande växtlighet 

medan högre nivåer, 75,0 m, innebär minskad yta av vegetationen. (Chow-

Fraser, Lougheed, Le Thiec, Crosbie och Lord, 1998).  

 

I bilaga 5 som är ett arbetsmaterial framtaget av T. Hertzman vid Länsstyrelsen 

i Västra Götaland kan man se hur de olika planerna för Hornborgasjöns 

restaurering stod mot varandra vad det gäller gynnandet av olika biotoper. En 

viktig vegetation för fågelfaunan är fröspridande växter och dessa gynnas av 

återkommande översvämningar på madmarkerna. Därför var det viktigt att den 

nya planen saknade skyddsvallar mot dessa marker och att Hornborgasjön 

tilläts ha naturliga återkommande översvämningar. Undervattensvegetation och 

säv är också viktig växtlighet för fågelfaunan. Den nya planens 
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vattennivåökning skulle ge rätt sammansättning på fiskfaunan för att 

undervattensvegetationen skulle öka och spridas. (Hertzman & Larsson, 1997). 

Ett exempel på top-down effekt är då fiskarten gädda bidrar till en ökad 

undervattensvegetation genom sin predation av betande fiskarter (Grimm & 

Backxs, 1990). Det finns dock ett exempel på top-down effekt från Lake 

Ontarios våtmarksområde där undervattensvegetationens utbredning 

påverkades negativt. Fiskfaunans toppredatorer var så talrika att mellan 

predatorerna, som reglerar zooplanktonnivåerna, minskade. Detta ledde till att 

zooplanktonfaunan i sjön ökade och kunde hålla ett högt betestryck av 

undervattensvegetationen. (Chow-Fraser, et al, 1998).  

 

Det kom även ny kunskap om närsalternas urlakning från våtmarksområdet, 

både kvävehalterna och fosforhalterna var högre i utloppsvattnet än i inloppen. 

Detta ledde till delmålet att återinföra våtmarken som närsaltfälla. (Hertzman 

& Larsson, 1997). Undervattensvegetation ökar vattenkvaliteten i sjöar genom 

näringsupptag av näringsämnen. Eftersom fiskfaunans sammansättning 

påverkar undervattensvegetationens utbredning genom top-down effekter är 

skötselåtgärder som gynnar rätt fiskarter viktiga. (Beklioglu, Ince & Tuzun, 

2003). Arten gädda är en fiskart som bidrar till en bättre vattenkvalitet (Grimm 

& Backxs, 1990).  Undervattensängar av kransalger (Chara) är ett exempel på 

viktig undervattensvegetation som fungerar som närsaltfälla (Kufel & Kufel, 

2002). En studie visar dock att kransalger kan vara extra känsliga för höga 

vattennivåer där vindens krafter, särskilt vid höga vindhastigheter, får stor 

inverkan av vattenmassans cirkulation (Havens, Sharfstein, Brady, East, 

Harwell, Maki & Rodusky, 2004). Med den nya restaureringsplanen ändrades 

utloppet från Hornborgasjön till sitt forna läge och eftersom Stenumsmadens 

torvmark kraftigt oxiderats under sänkningens tid anlades en dämmande vall 

längst nordvästra strandkanten. Även om restaureringen påbörjades i slutet av 

70-talet var ärendet inte färdigförhandlat förrän på 90-talet. Det mesta av 

restaureringsarbetet skedde mellan 1986 och 1995 då stora arealer vass, sly och 

sumpskog avverkades. Några år in i restaureringsarbetet, 1988, började 

sjöområdet åter få öppet vatten, hur området då såg ut visas i figur 1c. 

(Hertzman & Larsson, 1997). 

 

Restaureringen var unik i sitt slag, den ledde till nyutvecklande av teknik och 

metoder. Även om våtmarken från början var naturlig är dagens en skapad 

rekonstruktion som till viss del är reglerad genom en damm. (Hertzman & 

Larsson, 1997). Tanken är att sjöns fluktuationer ska vara så naturliga som 

möjligt men vid år då vårfloden väntas leda till mycket kraftiga 

översvämningar runt sjön ska vattenståndet regleras med en tappning genom 

dammens utskov, utloppet till Flian, enligt gällande vattendom 

(Miljödomstolen, 2008). För att kunna genomföra höjningen av vattennivå 

samt säkerställa bete och inte odling på marken genomförde Naturvårdsverket 

inköp och byte av mark (Edman, et al, 2001). Naturreservatet Fågeludden 

bildades 1974, området täckte 15 ha (0,15 km
2
) av Hornborgasjöns östra 

strandområden. Långt senare 1992 tillkom reservatet Bjurum – Dagnäs som 

omfattade en yta på 110 ha (1,1 km
2
) i södra delen av sjöområdet. Samma år 

som restaureringen blev helt klar, 1995, upprättades dagens naturreservat som 

har en yta på över 4000 ha (40 km
2
) och täcker hela sjöområdet, 

Hjortronmossen, maderna, strandängarna, rullstensåsarna och kulturlandskapet 
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Bolums lider. Den största delen av dagens reservat ägs av Naturvårdsverket 

men några delar av området ägs fortfarande av privata markägare. 

(Länsstyrelsen i Skaraborgs län, 1997). Inom naturvården skyddas området 

även som natura 2000 område och Ramsarområde (Länstyrelsen i Västra 

Götalands län, 2005). 

 

I restaureringsarbetet arbetades det mot målet att sjöområdet år 2000 skulle 

likna kartbilden i figur 1d. Målet var att få en sjö med öppet vatten, betydande 

gungflyområden, stora etablerade sävbestånd och utbredda vassbälten längs 

strandkanterna. Stränderna skulle också ha sumpskogsområden och madmarker 

med de olika ängstyperna; fuktäng, friskäng och torräng. (Hertzman & Larsson, 

1997). I restaureringsarbetet konstruerades flera flytöar som idag är 

vegetationstäckta, dessutom lämnades det kvar död ris- och slyvegetation för 

att underlätta för gungflyn att bildas i sjöområdet (Edman, et al, 2001). Efter 

restaureringen bedriver Länsstyrelsen skötsel av markerna för att hålla dessa i 

rätt successionsstadium enligt bestämmelser i skötselplanen för naturreservatet 

och för att området fortsatt ska ha en utveckling som gynnar olika typer av 

våtmarksfåglar (Länsstyrelsen i Skaraborgs län, 1997). En del av vegetationens 

skötsel bedrivs av lantrasdjur, dessa betar på ängsmarkerna för att hålla dem 

öppna och skapa en för fågellivet viktig blå bård (Hertzman & Larsson, 1997). 

 

 

1.2. Frågeställningar och hypoteser 

 

Hornborgasjöns restaurering är bland de mest omfattande naturvårdsarbetena 

någonsin, det var ett lyckat projekt som övriga Sverige och världen tagit 

lärdom av samt använt kunskaper från i andra våtmarksrestaureringar. Ny 

teknik konstruerades och ny kunskap om ekologiska våtmarkssystem framkom. 

(Hertzman & Larsson, 1997). Trots detta finns ingen ordentlig uppföljning av 

restaureringens konsekvenser i form av hur vegetationen utvecklats sedan 

restaureringen, det finns heller ingen jämförelse av dagens vegetation med den 

sänkta sjöns. Förhoppningen är att studien ska ge svar på detta, bidra till en 

uppföljning av restaureringens påverkan av vegetationen och bli ett underlag 

för den fortsatta förvaltningen och skötseln av området. 

 

Frågeställningar och hypoteser angående vegetationens förändringar i området 

är: 

 

Hur har vegetationen ändrats mellan 1979 och 2010? 

- Vegetationen har genomgått stora förändringar mellan 1979 och 2010. 

Vassen har ersatts av vatten, mycket av sumpskogen och slyområdena i 

sjöområdet har dött och är idag död vegetation i sjön. Många av de 

tidigare helt igenväxta markerna har ersatts med stora mad- och 

ängsmarker vars vegetationsammansättning främst beror på betestryck. 

Väl betade marker har fuktäng– friskängskaraktär, mer igenväxta 

marker har starrvegetation, sly och bladvass.  

 

Blev restaureringen av sjöområdet som man tänkt sig? 
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- Nej, restaureringens resultat blev annorlunda än man tänkt sig men 

ändå lyckad. Ytan med öppet vatten blev större än man tänkt sig och de 

stora gungflyområdena saknas i sjöområdet. 

 

 

 

2. Metod 
 

I arbetet genomfördes en litteraturstudie, bearbetning av material, tillverkning 

av en aktuell vegetationskarta och en jämförande analys mellan två 

vegetationskartor i det geografiska informationssystemet ArcGIS version 9.3. 

 

 

2.1. Vegetationskartan 2010. 

 

De data som användes i skapandet av en aktuell vegetationskarta var 

grundteman i ArcMap som terrängkartan, fastighetskartan och den allmänna 

kartan samt ett ortofoto. Grundmaterialet till vegetationskartan var 14 digitala 

IR-bilder tagna vid en flygfotografering i början av juni 2007. Bilderna var 

tagna av Lantmäteriet och tillhandahölls från Länsstyrelsen i Västra Götalands 

län. 

 

Den digitala datan knöts till sina koordinater på jorden, det referenssystem som 

användes var RT90 2,5 gon V. Metoden som användes var georeferering där 

bilderna georefererades mot tydliga hushörn i ortofotot. (ESRI, 2008a). 

Filernas ”no data” zoner togs bort, till detta användes verktygen ”mask” 

och ”subsetting” i ImageAnalysis (Booth-Lamirand, 2003). 

 

För att göra om raster IR-bilderna till en vektorkartbild testades två steg i 

ImageAnalysis, först en beräkning av vegetationsindexet NDVI (ESRI, 2008b), 

därefter en klassificering (ESRI, 2007). Det visade sig dock att IR-bilderna var 

av för dålig kvalitet för att programmet skulle kunna räkna ut och skapa en 

tydlig kartbild. Istället genomfördes en fältundersökning av vegetationen för att 

manuellt kunna rita och bestämma polygonerna i ArcMap. 

 

Sommaren och hösten 2010 kontrollerades själva området för kartan i fält. Det 

innebar att hela Hornborgasjöns naturreservats område besöktes och 

vegetationstyperna bestämdes. Till detta användes kikare, bestämningslitteratur, 

utskrifter av IR-bilderna och vegetationsbeskrivningar i hornborgadokumenten 

tre och 20.  Vegetationstyper är ibland svåra att definiera och skilja från 

varandra. Nedan listas hur de olika vegetationstyperna i 2010 års karta 

definierats. 

 

Barrskog: Skog eller skogsplantering med dominerande arter av gran och/eller 

tall. 

 

Lövskog och lövträd: Skog med dominerande arter av lövträd och dungar av 

lövträd. 

 



 16 

Lövsnår och lövsly: Områden där lövsly och busksnår dominerar. 

Dominerande arter i dessa områden upplevs vid fältbesök vara olika typer av 

Salix. Starr anses vara dominerande vegetation i fältskiktet med inslag av 

bladvass, kaveldun (Typha) och olika gräs. 

 

Sumplövskog: Vid fältundersökningen 2010 noterades al och död sumpskog, 

på Ytterbergs kärrområden växte främst björk. Död sumpskog noterades som 

den nya vegetationstypen ”Öppet vatten med död vegetation” i 

vegetationskartan. 

 

Hygge: Avverkat skogsområde. Några av hyggena är gamla utan att ha 

återplanterats och har fortfarande hyggeskaraktär i sitt utseende. Detta gäller 

främst hygget mellan Hjortronmossen och Ore backar.  

 

Bladvass: Område där arterna bladvass samt svärdslilja dominerar. 

 

Kaveldun: Både Nordell (1982) och Fält (1994) beskriver att områden inom 

1979 års kartas vegetationstyp säv- och kaveldunsvegetation innehåller rena 

sävbestånd, samt mindre kaveldunsområden i anslutning till klarerna. I 2010 

års fältundersökning och karta noteras denna vegetationstyp endast som 

kaveldun eftersom inget område med säv hittades. 

 

Tågväxter (Juncus): I fältinventeringen 2010 hittades flera ytor där tågväxter 

helt dominerade fältskiktet. Därför ritades dessa som en egen vegetationstyp 

precis som bladvass och kaveldun 

 

Högstarrvegetation: Nordell (1982) rapporterar om flera högstarrområden vid 

Hornborgasjön, de arter som då uppges ha dominerat är vasstarr (Carex acuta), 

slokstarr (Carex pseudocyperus), blåsstarr (Carex vesicaria), trådstarr (Carex 

lasiocarpa) och flaskstarr (Carex rostrata). Andra växter i högstarrsregionerna 

uppges vara fackelblomster, kråkklöver (Potentilla palustris), kranssvalting 

(Alisma plantago-aquatica) och vattenmärke (Sium latifolium). Många 

områden uppges innehålla inslag med kraftig lövsly och bladvass. I 2010 års 

fältundersökning av högstarrvegetation artbestämdes inte starren. Övriga 

växtarter som noterades i områden med en dominans av högstarr var 

fackelblomster, kaveldun, vass, höggräsvegetationsarter och lövsly. 

 

Höggräsvegetation: Nordell (1982) anger att dominerande arter i dessa 

områden var grenrör (Calamagrostis canescens) och rörflen (Phalaris 

arundinacea), Fält (1994) anger även tuvtåtel (Deschampsia cesitosa). Båda 

påpekar att denna vegetationstyp är lättförväxlad med en kraftigt igenvuxen 

fuktäng. Denna förväxlingsrisk uppmärksammades även under 

fältundersökningarna 2010.  

 

Gräs-lågstarrvegetation – gallstrand: Nordell (1982) påpekar att denna 

vegetationstyp är dominerad av blåtåtel (Molinia caerulea) och främst 

förekommer på kalkgyttjan i sjöns norra delar. Fält (1982) anger att orkidéer 

som ängsnycklar (Dactylorhiza incarnata) och kärrknipprot (Epipactis 

palustris) observerats inom vegetationstypen. Vid fältundersökningen 2010 

uppmärksammades bredden inom vegetationstypen. Svårigheter som noterades 
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i fält var bestämning om betad starr var av lågstarr eller högstarrstyp och att 

många ytor med gallstrand hade för liten area för att tas med i kartbilden. 

Längst med sjöns östsida har de eroderande krafterna i kombination med 

betesdjur medfört en nästan vegetationsfri strandlinje utmed flera strandpartier.  

 

Fuktäng – Friskäng: Eftersom hornborgadokumenten tre och 20 anger friskäng 

och fuktäng som samma vegetationstyp i sina vegetationskartor har den 

indelningen även använts i vegetationskartan för 2010. Färgen på fuktäng i IR-

bilden varierar på försommaren mellan inslag av gulvita, blåvita, rosa och 

grönaktiga nyanser. Friskängens färger varierar med hävd men större delen av 

vegetationsperioden är den röd. Fuktängarna är belägna i lågt liggande terräng 

ofta i sluttningars nedre regioner, nära stränder, vid vattendrag eller i 

närområdet till kärr och mossmarker. Friskängarna är belägna på plan eller 

svagt sluttande mark som ligger i områden med jordarterna morän eller 

finsediment. Den dominerande växtligheten i friskängen är bredbladiga och 

medelhöga gräsarter med inslag av örter. (Allard, Nilsson, Pramborg, Ståhl och 

Sundqvist, 2007). Ekestam och Forshed (1997) anger att fuktängen har 

karaktärsarter som ormtunga (Ophioglossum vulgatum), tätört (Pinguicula 

vulgaris), olika starrarter, blåtåtel, och älggräs (Filipendula ulmaria). Medan 

friskängen har karaktärsarter som skallror (Rhinanthus), darrgräs (Briza media), 

tusensköna (Bellis perennis), kamäxing (Cynosurus cristatus), vitklöver 

(Trifolium repens), teveronika (Veronica chamaedrys), gullviva (Prima veris), 

hundäxing (Dactylis glomerata), timotej (Phleum pratense), gullris (Solidago 

virgaurea), vitsippa (Anemone nemorosa) och kruståtel (Deschampsia 

flexuosa). Nordell (1982) och Fält (1994) har angett många av ängsmarkerna 

som åkermark, därför har dessa noga kontrollerats i fält.  

 

Torräng: Färgen på torräng i IR-bilden varierar under vegetationsperioden. 

Fram till juni då de aktuella IR-bilderna togs är färgen i bilden klart röd med 

inslag av blåaktiga nyanser. Under denna period är torrängar lätta att förväxla 

med hårt betad friskäng. Torrängar är dock belägna på toppen av kullar och i 

övre delen av sluttningar. (Allard, et al, 2007). Ekestam och Forshed (1997) 

anger flera karaktärsarter vid olika hävd för torrängen varav kattfot 

(Antennaria dioica), jordklöver (Trifolium campestre), solvända 

(Helianthemum nummularium), trollsmultron (Potentilla rupestris), backsippa 

(Pulsatilla vulgaris) och brudbröd (Filipendula vulgaris) är några exempel. I 

Hornborgasjöns östra, södra och västra delar har ett antal torrängar noterats på 

70- och 80-talet. Eftersom topografin inte ändrats i området har denna 

vegetationstyp besökts sporadiskt. Kontrollen av dessa områden har begränsats 

till om det fortfarande är ängsmark eller om torrängen uppodlats. 

 

Åker och vall: Områden i kartan som fortfarande brukas som åkermark eller 

som vid fältbesöket ännu inte upplevdes ha ängsmarkernas karaktär betecknas 

som åker och vall. 

 

Trädbevuxen mosse och torvtäkt: Nordell (1982) och Fält (1994) uppger att 

Röde mosses trädskikt sprider ut sig och främst består av barrträd men att 

lövträd växer i kantzonerna. Hjortronmossens trädskikt består till stor del av 

tall och martall med lövskogsinslag i kantzonerna. Lövinslaget noterades vid 
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fältundersökningen 2010, i övrigt framstod trädskiktet tydligt i IR-bilderna och 

behövde därför inte undersökas närmare i fält. 

 

Mosse och torvtäkt: Nordell (1982) och Fält (1994) uppger att Röde mosse är 

kraftigt exploaterad av torvindustrin men att mossens orörda delar är bevuxna 

med ljung, kråkbär (Empetrum nigrum), odon (Vaccinium uliginosum), tuvull 

(Eriophorum vaginatum) och skvattram (Rhododendron tomentosum). 

Hjortronmossen är mer orörd och floran består här av tuvull, tranbär 

(Vaccinium oxycoccos), kråkbär, ljung, odon och skvattram. Båda mossarna är 

högmossar med ett bottenskikt av vitmossa. I fältundersökningen undersöktes 

inte mossarna närmare eftersom de framstod tydligt i IR-bilderna. 

 

Gungflyn: Fält (1994) noterade gungflyområden i Hjortronmossens sjöars 

kantzoner. Arter som då noterades var starr, tuvull och sileshår. Dessa sjöar 

besöktes inte i fältundersökningen 2010 då vegetationstypen var tydlig i IR-

bilderna. Ett gungflyområde noterades även i sjöns södra del utanför Dagsnäs 

och i sjön finns flera flytöar som är uppflutna rester från restaureringsarbetet. 

Flera av dessa är för små för att synas i kartbilden men de som syns noteras 

antingen som gungflyn eller med den dominerande vegetationstypen. 

 

Öppet vatten med död vegetation: Dessa områden består av döda 

lövslyområden och död sumpskog i sjöområdet. I södra delarna av sjön täcker 

denna typ stora ytor. Det är endast död sumpskog som står i öppet vatten som 

är representerad här, övrig död sumpskog ritas som dominerande 

vegetationstyp i fältskiktet. 

 

Öppet vatten: Den öppna sjöytan saknar övervattensvegetation. Det finns ytor 

med flytbladsvegetation, dock inga tillräckligt stora ytor för att synas i 

vegetationskartan. Denna vegetationstyp inventerades från områden vid 

strandkanten och genom IR-bilden. P. Fält uppger att ungefär 85 % av sjöytan 

har undervattensvegetation som består av kransalger (Characeae), nate 

(Stellaria media) och slingor (Myriophyllum) (personlig kontakt, 22 december, 

2010). Detta finns dock ej med i vegetationskartan och inventeras inte i detta 

arbete. 

 

Övrig mark: I övrig mark återfinns vägrenar och tomtmark som inte ingår i 

reservatsmarken. Ett område i sydligaste delen av kartan har varit en 

barrplantering men kan nu inte definieras som annat än denna vegetationstyp. 

 

Tillbaka i ArcGIS skapades en ny shapefil i ArcCatalog och vegetationskartan 

ritades sedan manuellt i ArcMap genom att använda programtillvalet Editor 

och där skisserna från fältundersökningen utgjorde mall. På samma sätt 

skapades ett shapelager med vägnätet och ett med utvalda punkter. För att få en 

kartbild med så få polygoner som möjligt användes verktyget Dissolve. Då 

kartbilden med de tre shapelagren var klar ordnades layouten. För att få fram 

arean för vegetationstyperna i kartan användes ”Calculate Geometry” i 

attributtabellen för polygonshapefilen. Den uppkomna tabellen exporterades 

sedan till Excel. (Eklundh, 2006). 
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2.2. Vegetationskartan 1979 

 

Vegetationskartan från 1979 användes som jämförelsematerial i arbetet och 

tillhandahölls från Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Denna var dock en 

papperskarta och inte digitaliserad. Därför skickades kartan till Länsstyrelsens 

platskontor i Vänersborg för att skannas in på en skanner som skulle ge 

tillräckligt bra kvalitet för bearbetning och analys i ArcGIS. Raster filerna fick 

ändå för dålig kvalitet för vektorisering. De digitaliserade kartbilderna 

användes istället som mall och kartbilden skapades manuellt genom 

tillverkning av shapefiler på samma tillvägagångssätt i Editor som 

vegetationskartan för 2010. 

 

 

2.3. Vegetationsanalys och jämförelse mellan kartorna 

 

Vegetationstypernas area och hektar räknades ut genom ”Calculate Geometry” 

i attributtabellen för båda vegetationskartorna, därefter exporterades tabellerna 

till Excel (Eklundh, 2006).  

 

Delområden valdes ut för att på ett enkelt sätt åskådliggöra vart i området 

förändringar ägt rum. Delområdena A-K ritades i 1979 års kartbild med hjälp 

av Paint. Kriterierna för hur delområdena avgränsades var: 

- Områdets tydliga gränser, exempelvis Vallsjön, i 1979 års karta. 

- Vegetationstyper i 1979 års karta, exempelvis Högmossarna. 

- Strandliner 2010, exempelvis Kanter i delområdena mot den tidigare 

sjöbottnen 1979. 

- Geografiska lägen, exempelvis vädersträcken. 

- Välkända besöksområden vid sjön 2010, exempelvis Utloppet, 

Fäholmen, Bolums lider, Almeö-Ytterberg, Trandansen, Ore backar, 

Rödemosse och Hjortronmossen. 

Delområde A består av Röde mosse, B täcker nordöstra strandängarna från 

Röde mosse till Vässtorpsåsen och 

delområde C består av 2010 års 

besöksområde vid Utloppet och 

Flian. Delområde D visar nordöstra 

sjöbottenområdet mellan 2010 års 

strandlinje och 1979 års Vallsjön.  

Delområde E täcker 1979 års 

Vallsjön. Delområde F består av 

Bolums lider öster om 

Hornborgasjön. Delområde G täcker 

Hjortronmossen. Delområde H 

innefattar sydvästra delen av 

sjöbottenområdet och delområde I 

täcker sydöstra delarna av 

sjöbottenområdet. Delområde J 

består de sydöstra strandmaderna 

från Vässtorpåsen till Hånger, samt 

Figur 2. Delområdena A - K i 1979 
års kartbild. 
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uddarna Ytterberg, Almeö och Hånger. Delområde K sträcker sig från 

Orenabb ner till Hånger. 

 

 

2.4. Jämförande analys över restaureringens mål och resultat 

 

För att kunna jämföra vegetationskartan från 2010 som tillverkades i detta 

arbete med figur 4 justerades och förenklades kartbilden till att visa samma 

vegetationstyper och klasser som kartan i figur 4. Därefter skapades en 

jämförande bild av de två kartbilderna i Paint. 

 

  

 

3. Resultat 
 

 

3.1. Vegetationstypernas utbredning vid Hornborgasjön 2010 

 

Vegetationskartan för 2010 är delad i två kartbilder på grund av sin storlek; 

Norra Hornborgasjön, bilaga 1, och Södra Hornborgasjön, bilaga 2. I de båda 

bilagornas kartbilder kan man se var de olika vegetationstyperna år 2010 finns 

lokaliserade, totalt noterades 20 vegetationstyper i området. Det är tydligt att 

den öppna vattenytan dominerar i kartbilderna och att sjöområdets döda 

vegetation är betydande. Flera av vegetationstyperna finns utspridda över hela 

Hornborgasjöområdet till exempel högstarr, bladvass, fuktäng - friskäng, 

lövsnår och lövsly samt lövskog och lövträd. Andra vegetationstyper finns 

endast på några platser såsom barrskog, öppen mosse och torvtäkt, träd- och 

buskbevuxen mosse och torvtäkt, hyggen, tågväxter, kaveldun och gungflyn. 

Cirkeldiagrammet i figur 3 visar hur stor del i procent och hektar som varje 

vegetationstyp upptog av området 2010. Den största tårtbiten, öppet vatten, 

täcker över halva området, se figur 2 delområde D, E, H och I. Den på land 

dominerande vegetationstypen är Fuktäng-Friskäng, se bilagorna 1-2 och figur 

2 delområde B, J och K. Figur 3 ger lätt uppfattningen att landområdena har 

stora ytor med fuktäng-friskäng, mossmarker, mader med högstarr och 

uppodlad mark. Medan de övriga 13 vegetationstyper som trängs på 

landområdet endast hittas på en eller två små platser eftersom dessa upptar så 

liten del av den totala ytan. Studerar man kartorna, bilagorna 1 och 2, ges dock 

en annan bild av verkligheten. Flertalet av vegetationstyperna, både de som 

upptar stor yta och de som täcker mindre, är utspridda över många lokaler och 

finns representerade i flera av figur 2 delområden. Ett undantag är 

höggräsvegetation som 2010 endast växer på en plats i området, vid Almeö, se 

figur 2 delområde J. 
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Vegetationstypernas fördelning vid Hornborgasjön i % och i ha 2010.

Öppet vatten med död 

vegetation; 366 ha; 9%

Gungfly; 9 ha; 0,2%

Öppen mosse och torvtäkt; 

137 ha; 3%

Träd och buskbevuxen mosse 

och torvtäkt; 275 ha; 6%

Åker och vall; 177 ha; 4%

Torräng; 44 ha; 1%

Kaveldun; 6 ha; 0,1%

Hygge; 12 ha; 0,3%

Sumplövskog; 31 ha; 0,7%

Lövsnår och lövsly; 55 ha; 1%

Lövskog och lövträd; 

67 ha; 2%

Barrskog; 14 ha; 0,3%

Övrig mark; 29 ha; 0,7%

Öppet vatten; 2276 ha; 53%

Bladvass; 72 ha; 2%

Tågväxter; 6 ha; 0,1%

Högstarrvegetation; 

180 ha; 4%

Höggräsvegetation; 8 ha; 0,2%

Fuktäng - Friskäng; 

521 ha; 12%

Gräs-lågstarrvegetation - 

gallstrand; 30 ha; 0,7%

 
Figur 3. Tårtbitarna i diagrammet åskådliggör hur Hornborgasjöns vegetationstyper i 
2010 års karta, bilaga 1 och 2, är fördelade i procent och hektar. 

 

 

3.2. Vegetationstyperernas utbredning vid Hornborgasjön 1979 

 

Vegetationskartan för 1979 är också delad i två kartbilder på grund av sin 

storlek; Norra Hornborgasjön, bilaga 3, och Södra Hornborgasjön, bilaga 4. I 

de båda bilagornas kartbilder kan man se var de olika vegetationstyperna år 

1979 fanns lokaliserade, totalt noterades 20 vegetationstyper i området. Det 

tydliga i kartbilden är att en stor dominerande vattenyta saknas. Istället är den 

dominerande vegetationstypen i sjöbottenområdet, särskilt i bilaga 3, bladvass, 

se figur 2 delområde E. I bilaga 4 upptar lövsnår och lövsly stora ytor vid sidan 

av bladvassen, se figur 2 delområde H och I. Den dominerande vegetationen på 

landområdena är åker och vall, se figur 2 delområde K och J. 

Cirkeldiagrammet i figur 4 visar hur stor del i procent och hektar som varje 

vegetationstyp täckte 1979. Den största tårtbiten, bladvass, täckte nästan ¼ av 

området, se figur 2 delområde E och I. Andra vegetationstyper som också 

täckte stora ytor enligt figur 4 var åker och vall, se figur 2 delområde F, J och 

K, lövsnår och lövsly, se figur 2 delområde H, samt sumplövskog, se figur 2 

delområde B, C och J.  
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Vegetationstypernas fördelning vid Hornborgasjön i % och i ha 1979

Hygge; 29 ha; 0,8%

Sumplövskog; 

381 ha; 9%

Lövsnår och lövsly; 

583 ha; 14%

Lövskog och lövträd; 

56 ha; 1%

Barrskog; 34 ha; 0,8%

Övrig mark; 8 ha; 0,2%

Öppet vatten; 225 ha; 5%

Grunt vatten med riklig 

vegetation; 52 ha; 1%

Flytbladsvegetation; 

1 ha; 0,03%

Öppen mosse och torvtäkt; 

187 ha; 4%

Träd och buskbevuxen mosse och 

torvtäkt; 247 ha; 6%

Åker och vall; 

629 ha; 15%

Torräng; 111 ha; 3%

Fuktäng - Friskäng; 141 ha; 3%

Gräs-lågstarrvegetation - 

gallstrand; 94 ha; 2%

Höggräsvegetation; 138 ha; 3%

Högstarrvegetation; 

311 ha; 7%

Säv och/eller kaveldun; 

40 ha; 1%

Gles, död eller avverkad 

bladvass; 108 ha; 2%

Bladvass; 947 ha; 22%

 
Figur 4. Tårtbitarna i diagrammet åskådliggör hur Hornborgasjöns vegetationstyper i 
1979 års karta, bilaga 3 och 4, var fördelade i procent och hektar. 

 

 

3.3. Områdets vegetationsförändringar mellan 1979 och 2010 

  

En jämförelse mellan figur 3 och figur 4 visar en tydlig förändring i 

vegetationstypernas fördelning i området. Ängsmarkerna i figur 2 delområden 

B, F, J och K har växt, samma delområdens åker och vall vegetation har 

minskat. Den öppna vattenytan i figur 2 delområden D, E, H och I har 

tillkommit. Samma delområdens igenväxningsvegetation har försvunnit eller 

dött och bildat områden med den nya vegetationstypen ”öppet vatten med död 

vegetation”. 

 

Vegetationsförändringarna mellan 1979 och 2010 åskådliggörs i figur 5 a och b. 

De absoluta förändringarna, med hur mycket varje vegetationstyp ökat eller 

minskat i hektar, kan utläsas från figur 5a. Bladvassen har till exempel minskat 

med 875 ha sedan 1979. Ytan med öppet vatten har däremot ökat med 2051 ha 

sedan 1979. De relativa förändringarna, hur många procent vegetationen från 

1979 finns representerad i 2010 års karta, visas i figur 5b. Den öppna 

vattenytan är tillexempel 1012 % av 1979 års öppna vattenyta. Det innebär att 

den är mer än 10 gånger så stor 2010 än den var 1979. Ytan med bladvass är 

däremot bara 8 % 2010 av 1979 års bladvassområden. I figur 5b visas endast 

de vegetationstyper som finns representerade både 1979 och 2010. 

Vegetationstyper som försvunnit eller tillkommit finns ej med i figuren.  
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Figur 5. a) Vegetationstypernas absoluta förändring i hektar. b) 
Vegetationstypernas relativa förändring i procent. 
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3.4. Jämförelse av restaureringens mål och resultat 

 

Figur 1d visar det mål 

restaureringsarbetet siktade 

mot och antog att 

restaureringen skulle 

resultera i. Figur 6 visar 

istället hur restaureringens 

resultat blev. Det är tydligt 

att den öppna vattenytan 

blev större än beräknat. 

Det saknas dessutom 

sävvegetation och stora 

gungflyområden i sjön. 

Strandängarna har större 

yta av busk-, gräs- och 

starrvegetation men 

mycket små och få ytor av 

sumpskogsvegetation mot 

vad figur 1d visar att man 

strävade mot. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

4. Diskussion 
 

Hornborgasjöområdet har genomgått många förändringar i vegetationstäcket 

sedan den senaste istidens tillbakagång. Klimatförändringar och mänsklig 

aktivitet har påverkat vegetationen att pendla mellan olika successionsstadier. 

De två centrala frågeställningarna i studien var:  

- Hur har vegetationen ändrats mellan 1979 och 2010?  

- Blev restaureringen av sjöområdet som man tänkt sig?  

Vegetationen har ändrats från att 1979 ha varit ett igenväxt sumpigt 

träskområde, till att 2010 vara ett våtmarkssystem med en stor öppen sjö som 

åter fungerar som en vattenreservoar och närsaltfälla. Resultatet av 

restaureringen blev dock inte som man tänkt sig, men restaureringen blev ändå 

lyckad och de båda syftena att få området till att åter gynna våtmarksfåglar 

samt fungera som närsaltfälla i näringsämnenas kretslopp uppnåddes. De 

dominerande igenväxningsområdena med bladvass, lövsly och sumplövskog 

Figur 6. Förenklad kartbild över 
Hornborgasjöområdet som visar 
restaureringsresultatet år 2010, femton år efter 
restaureringsarbetets slutskede. 
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ersattes med öppna ytor av vatten, madmarker och ängsmarker. Stora områden 

med enformig vegetation ersattes med en variation av olika vegetationstyper. 

Den stora vattenytan blev större än väntat och sävvegetationen har försvunnit. 

Undervattensvegetationen blev däremot rikligare än väntat och i reservatet 

kryllar det av en mångfald av våtmarksfåglar.   

 

Bilagorna 1 och 2 är tillsammans med figur 3 viktig information för 

naturvårdsarbetet i naturreservatet. Informationen om hur 2010 års 

vegetationstyper är belägna och fördelade i Hornborgasjöområdet bidrar till 

skötselåtgärder som gynnar fågelfaunan. Reservatsföreskrifterna och skyddet 

som Ramsarområde anger gynnande av våtmarksfåglar som naturområdets 

huvudsyfte (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2005).  Bilagorna 3 och 4 

tillsammans med figur 4 ger information om hur 1979 års vegetationstyper var 

belägna och fördelade över området. Detta kan också användas i naturvården, 

informationen utgör exempel på hur slättsjöområdens succession utvecklas om 

de lämnas utan åtgärder som betestryck. Det visar också vilka konsekvenser 

mänskliga ingrepp i dessa områden kan få på slättsjöarnas biotoper.  

 

Förändringen mellan 1979 och 2010 visas i figur 5. Monokulturen av bladvass 

i figur 2 delområden E och I har ersatts med öppet vatten, kvar av bladvassen 

finns endast 8 % och dessa är utspridda längs strandlinjer i figur 2 delområde B, 

D, H och J. De stora ytorna av lövsnår och lövsly i figur 2 delområde D och H 

har ersatts med både öppet vatten och öppet vatten med död vegetation som är 

en ny vegetationstyp i 2010 års karta där den täcker 366 ha. I områdena som 

tidigare bestod av lövsly är detta kvarlämnade döda rester från denna 

vegetation och idag fungerar den som skydd för fågellivet då många arter 

bygger sina nästen här. En ur naturvårdssynpunkt negativ förändring i 

restaureringen var att strandpartiernas sumpskogar som tidigare var utbredda i 

figur 2 delområden B, C, D samt i norra delen av J minskade kraftigt. Några 

hektar av dessa finns representerade som stående torrakor i vegetationstypen 

öppet vatten med död vegetation. Sådana torrakor antas utgöra viktiga habitat 

för hotade arter av fladdermöss, insekter och fåglar. En positiv förändring för 

den biologiska mångfalden i området var att områden med fuktäng-friskäng 

ökade med 383 ha vilket motsvarar 370 % av 1979 års yta, en ökning med 

nästan fyra gånger. Samtidigt minskade den odlade ytan med 462 ha. Dessa 

förändringar skedde i flera av figur 2 delområden, B, C, F, J och K. Mellan 

1979 och 2010 försvann områden med sävvegetation helt och endast 

kaveldunområden noterades 2010. De 15 % av 1979 års säv- och 

kaveldunvegetation som finns i 2010 års karta består alltså enbart av kaveldun. 

Denna vegetation hittas vid Knektamyren i figur 2 delområde J och vid Ore 

backar i delområde K. Annan vegetation som försvunnit sedan 1979 är 

flytbladsvegetation och grunt vatten med riklig vegetation. Båda dessa 

vegetationstyper finns representerade i området men deras arealer är för små 

för att komma med i denna studie. De är mindre än 1 ha och täcker därmed 

mindre än 0,003 % av områdets yta. Torrängsvegetationens minskning med 67 

ha förklaras av bilaga 4s torrängar vid Hånger i figur 2 delområde J. I bilaga 2 

är dessa åkermark. Antingen har dessa odlats sedan 1979 eller så blev det ett 

ritfel 1979 som innebär att marken redan då var åker. Den ökade andelen av 

övrig mark mellan åren, 21 ha, representeras av tillkommen tomtmark, 

parkeringsplatser, byggnader, nya vägar och en tidigare barrplantering vars 
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område idag inte kan definieras som annan vegetationstyp än övrig. Den 

sistnämnda är belägen vid Hånger i figur 2 delområde J. 

 

I det historiska sammanhanget i naturområdets förändringar sedan istiden 

passar förändringarna mellan 1979 och 2010 in bland de mest omfattande. 

Vegetationstäckets etablering efter inlandsisen utgjorde en stor förändring från 

kala berghällar till vegetationstäckt mark (Cooper, 1923). Därefter växlade 

vegetationen kraftigt mellan olika successionsstadier beroende av 

klimatförändringarna från det arktiska klimatet till stenålderns värmeperiod och 

till järnålderns åter kyligare temperaturer och fuktiga väderlek (Claeson, 1999). 

Den mänskliga påverkan av området från 1800-talet med sänkningar och 

restaurering utgör två förändringar av vegetationen som motsvarar nivån av 

klimatförändringarnas tidigare påverkan. Människan hade viss påverkan av 

området även under naturahushållningen i samband med 

teknikutvecklingsepoker som vid järnåldern eller klostrens intåg på 1100-talet, 

men dessa påverkade inte hela områdets vegetation att skifta totalt utan var mer 

en ökad markanvändning som ledde till öppnare marker och ett mer utvecklat 

och varierat kulturlandskap kring och på sjöns strandkanter.  

 

Skillnaden mellan värmetidens sjösänkning och den av människan sänkta sjön 

på 1900-talet är att sjöområdet fortfarande hade en biologisk mångfald under 

värmetiden medan 1900-talets sjöbottenområde var täckt av monokulturer, se 

bilaga 3 och 4. Restaureringen av sjön kan liknas vid bronsålderns 

klimatförändrings påverkan av området där en åter öppen sjö skapades vid 

båda tidpunkterna. Skillnaden mellan sjön från Järnåldern som höll sig lik fram 

till 1800-talets sänkningar och dagens restaurerade sjöområde är främst att sjön 

då var djupare och saknade en utbredd undervattensvegetation. Chow-Fraser, et 

al (1998) påvisar exempel av en för undervattensvegetationen negativ top-

down effekt där betande fiskarter och zooplanktonfaunan får stora 

populationsstorlekar eftersom deras naturliga predatorer är få eller saknas. 

Hornborgasjöns fältstation (1990) anger att fiskfaunan innan sjösänkningarna 

dominerades av fiskarten Brax vilket indikerar en sådan påverkan av 

undervattensväxtligheten. Havens, et al (2004) anger också att en hög 

vattennivå påverkar kransalgernas undervattensängars utbredning negativt. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län (2005) anger att dagens vattennivå i 

Hornborgasjön hålls på en låg nivå med ett största medelvattendjup på 1,6 m. 

Detta tillsammans med att den dominerande fiskarten är gädda som enligt 

Grimm och Backx (1990) ger förutsättningar för en ökad 

undervattensvegetation är troligen bidragande orsaker till den över förväntan 

stora utbredningen av framförallt kransalger. P. Fält upplyste att dagens sjö 

hade en utbredd undervattensvegetation i 85 % av sjöytan som täcks av öppet 

vatten (muntlig kontakt 22 december, 2010). Det innebär att 

undervattensvegetationen täcker över 18 km
2
 (1800 ha). I planen för 

restaureringen i bilaga 5 förväntas denna vegetationstyp tillsammans med säv 

uppta 10 km
2
 (1000 ha).  

 

Undervattensvegetationen är viktig för betande våtmarksfåglar som simfåglar 

men den är också som Beklioglu, et al (2003) påpekar ovärderlig som 

närsaltfälla i näringsämnenas globala kretslopp och bidrar därmed till bättre 

vattenkvalitet i Hornborgasjön. Innan restaureringen av sjöområdet läckte 
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närsalter som kväve och fosfor från våtmarken och våtmarkens torvmader 

oxiderades så växthusgaser som lustgas och koldioxid ökade i atmosfären 

samtidigt som markerna sjönk ihop. Länsstyrelsen i Västra Götalands (2005) 

data över att den restaurerade våtmarkens näringsupptag av kväve är 60 % och 

att våtmarken inte längre har ett ökande läckage av fosfor visar att 

restaureringens delmål att fungera som närsaltfälla uppnåtts.  

 

Undervattensvegetationen och de idag tillväxande torvmarkerna är mycket 

troliga orsaker till denna framgång. Vattennivån bör av denna anledning inte 

öka över dagens bestämmelser, då det förefaller vara en riktig nivå för detta 

syfte. En av de viktigaste förändringarna mellan 1979 och 2010 är att området 

åter fått en betydande yta med öppet vatten, 55 % av reservat ytan. Det innebär 

att sjöområdet åter kan upprätthålla en vattenreservoars naturliga och viktiga 

funktioner i det lokala- och globala landskapet. En vattennivåminskning under 

dagens bestämmelser skulle därför kunna leda till ökade problem med 

exempelvis vårflod (Claeson, 1999) eller kraftigare temperaturskillnader under 

året (Löfroth, 1991).  

 

De för fågellivet viktiga fröspridande växterna på madmarkerna växer i 

strandvegetation och fuktängar. Vegetationstypen fuktäng-friskäng var den 

som ökade mest bortsett från öppet vatten enligt figur 5a och b. Enligt Chow-

Fraser, et al (1998) studie räckte en vattennivåändring sommartid med 1,3 m av 

våtmarkens vattennivå för att omkringliggande växtlighet skulle förändras. 

Enligt Hertzman & Larsson (1997) påvisade dock de första tre 

vattennivåsänkningarna vid Hornborgasjön som tillsammans uppgick till 1,0 m 

inte till några synbara förändringar av området. Detta kan tyda på en högsta 

toleransnivå av vattennivåsänkningar som ligger mellan 1,0 – 1,3 m. Sänks 

vattenytan mer än denna tolerans så ändras vegetationen till mer igenväxande 

successionstyper. Hertzman & Larssons (1997) data om att nivåsänkningen inte 

lämnade några synbara förändringar är dock observationsbeskrivningar från 

sänkningarnas tid och måste betraktas som subjektiva data. Vill man ha en mer 

igenväxande vegetation med ökade vassar, sävruggar/kaveldun och slyområden 

bör man alltså enligt Show-Fraser, et al (1998) sänka nivåerna för lägsta 

vattennivå något. En tillåten ökad vattennivå än dagens tillåtna skulle däremot 

minska dagens vegetationsyta och öka ytan med öppet vatten ytterligare. Inget 

av alternativen känns aktuellt för området idag. Även om sävvegetationen 

möjligen skulle kunna återetableras vid en nivåsänkning så skulle detta gå ut 

över både de fröspridande växterna och den viktiga undervattensvegetationen. 

Fler värden för våtmarksområdets olika syften som fågelsjö och närsaltfälla 

skulle gå förlorade än vad sävvegetationen skulle uppfylla om den skulle växa 

till vid en sådan sänkning. 

 

För att få en tydligare bild av hur väl resultatet av restaureringen blev får man 

jämföra målet man arbetade mot i figur 1d med resultatet i figur 6. Det går att 

konstatera att torvmossmarkerna lever upp till restaureringsplanens 

förväntningar och att ängs- och åker markerna liknar varandra i båda figurerna. 

Därefter upphör likheterna och restaureringens resultat skiljer sig klart från det 

förväntade. Detta gäller sävvegetation, gungflyområden, öppen vattenyta, sly- 

och starrområden och bladvassytor. Enligt planen i figur 1d skulle det finnas 

betydande sävområden i figur 2 delområde E och H, i resultatet figur 6 saknas 
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sävvegetationen helt. Ytan med öppet vatten skulle vara mindre än resultatets 

och finnas representerat i de östra delarna av figur 2 delområde E och i de 

västra av delområde I, istället visar resultatet i figur 6 att hela figur 2 

delområden D, E, H och I består av öppet vatten. Vidare så arbetade man mot 

att hela figur 2 delområde H och östra delarna av delområde I skulle bestå av 

gungflyn blandat med bladvassvegetation. I figur 6 finns två små 

gungflyområden, ett i nedre delen av figur 2 delområde H och ett i nedre delen 

av delområde I. Bilagorna 1 och 2 visar däremot att de förväntade 

gungflyområdena i figur 1d idag har vegetationstypen öppet vatten med död 

vegetation. I restaureringsarbetet förväntade man sig alltså att dessa områden 

på sikt skulle utvecklas till gungflyn. Figur 1d visar att det förväntades finnas 

långsträckta bladvassområden längs hela sjöns stränder och bladvass som 

dominerande vegetation på de förväntade gungflyområdena. Figur 6 visar dock 

att dagens bladvassvegetation finns utspridd längs sjöstränderna i mindre 

osammanhängande bladvassruggar. Bilaga 5 visar att målet var att få 10 km
2
 

(1000 ha) med gungflyn och figur 3 visar att det blev 0,09 km
2
 (9 ha). 

Beräkningen för bladvass i bilaga 5 var 2 km
2
 (200 ha) och figur 3 visar att det 

blev 0,72 km
2
 (72 ha). En vegetationstyp som fick större utbredning än väntat 

var lövsnår, buskar, sly och högstarrvegetation som enligt figur 6 idag är 

utspridda över områdets olika strandområden men främst i figur 2 delområde C 

och K.  

 

Något man bör tänka på i avläsning av resultaten i detta arbete och då man drar 

slutsatser från dessa är att vegetationskartorna är framtagna genom personers 

bedömningar av verkligheten och till viss del är subjektiva. Många av 

vegetationstyperna kan vara svåra att skilja ifrån varandra, t.ex. så kan en 

igenväxt fuktäng – friskäng vara mycket lika höggräs- och/eller 

högstarrvegetation. Även bedömningen om vad som är dominerande vegetation 

i ett område kan skilja både vid flygbildstolkning och vid fältbestämning 

mellan två personer. Dessa bedömningsskillnader kan påverka kartbilden och 

därmed areaberäkningarna för vegetationstyperna. Det kända uttrycket ”en 

harv är inte det samma för en stadsbo som för en bonde” är därför bra att ha i 

åtanke och vegetationsbeskrivningar över hur vegetationstyper bestämts är 

viktiga verktyg för att motverka sådan subjektivitet. I detta arbete har även en 

diskussion förts med personer som har lokalkännedom angående 

bedömningarna för att öka objektiviteten i bedömningen.  

 

En annan aspekt att ha i åtanke är de båda kartorna från 1979 och 2010 som är 

justerade mot varandra. En viktig uppgift är att 1979 års karta från början är 

ritad för hand och inte tillverkad digitalt. Problemet med detta är att 

koordinaterna för alla objekt inte är exakta i den handritade kartbilden, men 

detta har justerats så gott det går i ArcGIS. Därför kan det skilja något mellan 

kartbildernas koordinater och det kan också finnas små fel mellan kartorna, 

dessa är dock så marginella att de går att bortse ifrån. Men de kan ändå ha 

påverkat resultatet i jämförelserna mellan kartbilderna och vegetationstypernas 

förändringar eftersom areaberäkningarna kan ha påverkats i någon grad.    

 

Hur bra eller dåligt skillnaderna mellan hur man ville att resultatet skulle bli 

och hur resultatet blev finns det delade meningar om. Svaret är nog att det 

beror på vilken typ av fågelfauna man vill gynna mest och om fågelfaunan ska 
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vara den enda prioriteringen för området. Andra prioriteringar kan till exempel 

vara fiskfaunan, klövviltet, amfibierna eller kräldjuren. Man kan också välja att 

prioritera olika nyckelbiotoper för hotade arter där madmarker, ängstyper, 

högmossar, död lövsumpskog, lövskog och sumplövskog är exempel på viktiga 

naturtyper för den biologiska mångfalden. Det optimala är om man hittar en 

balansgång så reservatets skötsel och utveckling gynnar alla dess naturtyper. 

Dagens och restaureringens strategi, att gynna så många olika typer av 

våtmarksfåglar som möjligt, är antagligen orsaken till att området uppvisar så 

många olika naturtyper. De tillåts vara kvar i landskapet då de gynnar någon 

typ av fågelfauna. Hur området i framtiden utvecklas beror helt på skötseln och 

kommande reservatsföreskrifter.  

 

Med tanke på vattennivåns tydliga samband med undervattensvegetation och 

vegetationstypernas utbredning i området bör ändrade regleringar i vattennivån 

ske med största försiktighet.  Även fiskfaunans sammansättning bör fortsatt 

kontrolleras och hållas med rätt artsammansättning och populationsnivåer. För 

att fortsatt ha kontroll över de åtgärder som bör sättas in och hur vegetationen 

utvecklas föreslås att det med bestämda intervall görs aktuella 

vegetationskartor och jämförelser över hur vegetationen ändras mellan dem. 

Till detta bör kompletterande studier av artbestämningar, 

undervattensvegetationens sammansättning och utbredning samt fiskfaunans 

sammansättning och populationsstorlekar tillföras. Dessutom bör fortsatta 

noggranna kontroller av närsaltnivåerna till, i och från sjön genomföras och 

dokumenteras. 

 

Eftersom restaurerings- och reservatsföreskrifter syftar till att Hornborga 

området skall vara en attraktiv fågelsjö skulle även kopplingen mellan 

vegetationen och områdets fågelliv vara aktuellt att studera. En särskild studie 

över arter i områdets kvarvarande lövsumpskogar och döda lövsumpskogar 

skulle vara viktig för att kartlägga dessa biotopers värden i området. 

 

Till kommande studier om vegetationens förändringar föreslås antingen god 

tillägnad erfarenhet i GIS och flygbildstolkning eller samarbete med en GIS- 

ingenjör. Erfarenhet i att arbeta med digitala geografiska data är en tidsvinst. 

Erfarenhet i flygbildstolkning bör vara ett krav eftersom detta bidrar till säkrare 

bedömningar samtidigt som det ger en tidsvinst. Exempel på lämplig erfarenhet 

är NILS flygbildstolkning eller annan likvärdig inventeringserfarenhet där 

flygfoton använts.     
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Bilaga 2: Vegetationskarta över Södra Hornborgasjön 2010 
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