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Sammanfattning 

 

Lunds kommun har under några somrar tillbaka inventerat olika faunagrupper i olika 

naturområden i Genarp, en mindre ort som ligger cirka 2,5 mil sydöst om Lund. Under 

dessa somrar (2007-2010) hittades och registrerades nio olika rödlistade insektsarter i 

Blüchers park, ett naturområde med en mosaik av olika naturtyper på sandunderlag. 

Blüchers park är cirka 2,7 hektar stort och ligger i Genarps östra del. Detta arbete 

kompletterar de ovan nämnda insektsinventeringarna med en florainventering av 

Blüchers park. Syftet med arbetet är dels att söka förståelse till varför funna kärlväxter i 

Blüchers park växer där de växer, dels att ta reda på vilka skötselåtgärder som skulle 

kunna vara lämpliga i området, det vill säga hur förekomsten av funna rödlistade 

insektsarter kan komma att gynnas genom olika floraskötselåtgärder.  

 

Under juni-augusti 2011 återfanns 175 kärlväxtarter i Blüchers park. Av dessa var nio 

stycken (5 arter och 4 artgrupper) så kallade förbindelseväxter (växter som rödlistade 

insektsarter är beroende av) av särskilt intresse eftersom åtgärder som gynnar dessa 

även kan förväntas gynna de tidigare funna rödlistade insektsarterna.  

 

För att kunna gynna förbindelseväxterna och mångfalden av andra växtarter samt 

rödlistade insektsarter i Blüchers park så krävs det en förändring av dagens floraskötsel 

i parken. Vissa växtarter främjas av en typ av skötsel och således främjas även de 

insektsarter som livnär sig på dessa växter. Andra växtarter främjas av en annan typ av 

skötsel. För att klargöra vilken eller vilka typer av floraskötselåtgärder som skulle vara 

lämpliga för förbindelseväxterna och vidare de funna rödlistade insektsarterna i 

Blüchers park, så analyseras och diskuteras fakta och data om förbindelseväxterna samt 

för- och nackdelar med de olika skötselåtgärderna; bränning, bete, slåtter och 

markomrörning. 

 

Slåtter bedöms vara den bästa floraskötselåtgärden för större delen av Blüchers park 

trots att flera av förbindelsearterna i parken anses mer direkt gynnade av bete än av 

slåtter (Ekstam 1997). Att bränna av hela eller delar av delområde 4 för att främja 

ljungen samt att genomföra viss markomrörning i delar av parken för att underlätta för 

markbobyggande insekter, är också relevant. Fröspridning och utplantering av fler 

förbindelseväxter samt röjning kring ljuskrävande träd och buskar är ytterligare 

åtgärder som skulle kunna komma att gynna artrikedomen i området. 

 

Sammanfattningsvis uppvisar Blüchers park en flora- och faunadiversitet som är värd 

att bevara och utveckla. Denna studie bidrar med kunskapsunderlag för detta arbete. 
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Abstract 
 

Lund has since a few years back made some inventories of different fauna groups in 

different natural areas in Genarp; a small community located about 25 kilometers to the 

southeast of Lund. During those summers (2007-2010) nine red-listed insect species 

was found and registered in Blüchers Park, a nature area with a mosaic of different 

habitats on sand ground. Blüchers Park is approximately 2.7 acres and is located in the 

eastern part of Genarp. The purpose of this work is partly to seek understanding of why 

the found vascular plants in Blüchers Park grow where they grow, partly to find out 

which management actions that might be appropriate in the area, that is how the 

presence of the found red-listed insect species may benefit from different management 

measures. 

 

During June-August 2011, 175 different plant species were found in Blüchers Park. Of 

these, nine so-called liaison plants (five species and four species groups) were of special 

interest to benefit. This because they are plants on which red-listed insect species, found 

in earlier surveys, rely for their survival. 

 

To promote the liaison plants and the diversity of other plant species and endangered 

insect species in Blüchers Park, it requires a change in the flora management in the park. 

To clarify which type or types of flora management actions that would be appropriate in 

Blüchers Park, the facts and data about the liaison plants and the pros and cons of the 

various management actions such as burning, grazing, mowing and soil mixing were 

analyzed and discussed.  

  

Mowing was shown to be the best flora management action for most of Blüchers Park 

although several of the liaison species in the park are more directly favored by grazing 

than by mowing (Ekstam 1997). Burning of all or part of subarea 4 to promote the heath 

and to implement a land agitation in parts of the park to facilitate ground nesting 

insects, is also relevant. Seed dispersal, planting of more liaison plants and clearing 

around the light demanding trees and shrubs are additional measures that might benefit 

biodiversity in the area. 

 

In summary Blüchers park exhibits a flora- and faunadiversity that is worth preserving 

and developing. This study contributes to knowledge base for this work. 
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1. Introduktion 
Naturplatser i bebyggda områden är ett viktigt inslag i dagens samhällen - dels för den 

biologiska mångfalden, men även för den rekreation som naturen innebär för de 

personer som besöker naturplatserna (Biodiverse 2008). Lunds kommun har under 

några somrar tillbaka inventerat olika faunagrupper i flera grönområden (för definition, 

se bilaga 6) i Genarp, en mindre ort ca 2,5 mil sydöst om Lund (se figur 1). Under dessa 

somrar (2007-2010) hittades och registrerades nio olika rödlistade insektsarter i 

Blüchers park. Detta arbete kompletterar dessa insektsinventeringar (Larsson 2007 

samt Sörensson 2010) med en florainventering av Blüchers park. 
 

Blüchers park ligger i Genarps östra del och är ett oregelbundet grönområde med en 

mosaik av olika naturtyper på sandunderlag. Området är cirka 2,7 hektar stort och 

präglas av både öppna, torra, sandiga ytor med bland annat ljung, hedblomster och tall 

och av mer slutna, fuktigare ytor med bland annat björnbärssnår och videträd.  
 

 
Figur 1. Karta som visar Genarps läge i Skåne (Eniro 2011). 

 

Blüchers park (se figur 2) anlades strax efter att villaområdet kring parken var 

färdigbyggt 1974. Innan Blüchers park anlades låg Genarps sågverk på området och 

bakom sågverket låg en sopstation. Både sågverket och sopstationen lades ner i början 

av 60-talet.  
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Några av de rödlistade insektsarterarter som hittills hittats i Blüchers park är beroende 

av en eller ett fåtal specifika växtarter, medan andra är beroende av en särskild typ av 

miljö. Blüchers park bör därför hysa åtminstone en del av de växter och habitattyper 

som de funna rödlistade arterna kräver för sin fortlevnad, men i vilken omfattning är 

hittills oklart. Växtarter som är kopplade till en viss insekt, vilken är direkt beroende av 

denna växtart för sin fortlevnad, har jag i detta arbete valt att kalla för förbindelseväxter. 

Tabell 1 visar en sammanställning av de funna rödlistade insektsarterna i Blüchers park 

(Larsson 2007 samt Sörensson 2010), deras hotstatus, habitattyper och 

förbindelseväxter. 
 

Tabell 1. Funna rödlistade insektsarter (Larsson 2007 samt Sörensson 2010), deras hotstatus, 

habitattyper och förbindelseväxter. 
  

Insektsart Hotkategori Habitattyp Förbindelseväxt 

Hedsidenbi 

(Colletes fodiens) 

NT Torr sandmark1 Korgblommiga växter; främst 

hedblomster1 

Jordhumlefluga 

(Pocota personata) 

NT Äldre lövskog6 Havtornsväxter och 

flockblommiga växter6 

Allmän 

metallvingesvärmare 

(Adscita statices) 

 

VU 

Varm, torr, öppen, 

blomrik gräsmark, 

primärt sandmark3 

Väddväxter, blåmonke, trift, 

axveronika1 

 

Mosshumla  

(Bombus muscorum) 

 

VU 

Stäppartad 

ängsmark, 

alvarmark, blomrik 

hällmark, blomrika 

havsstrandsängar2 

Oxtunga, väddklint, vitklöver, 

getväppling, höskallra, 

blåmonke, axveronika, 

bosyska, plisterarter och 

vickerarter2  

Nätblodbi 

(Sphecodes reticulatus) 

 

NT 

 

Öppen, sandig mark1 

Parasiterar på Andrena 

barbilabris som livnär sig på 

korgblommiga växter1 

Praktbyxbi 

(Dasypoda hirtipes) 

 

 

NT 

Blottad, packad 

finsand på 

solexponerad mark1 

 

Korgblommiga växter1 

Småfibblebi 

(Panurgus calcaratus) 

 

NT 

Varm, sandig mark 

med god tillgång på 

blommande fibblor4 

 

Fibbelarter4 

Sotsandbi 

(Andrena nigrospina) 

NT Torräng och 

ruderatmark5 

Diverse växter5 

 

Spetssandbi  

(Andrena apicata) 

 

 

NT 

Öppen skog, 

skogskanter på 

sandområde samt 

nedlagda sandtäkter 

med tillgång på 

solexponerad sand2 

 

 

Sälg- och videarter2 

NT = Near threatened (Nära hotad), VU = Vulnerable (Sårbar)  

Referenser i tabbelen: 1Artdatabanken 2010, 2Cederberg 2005, 3Hydén 2008, 4Larsson 2007, 
5Länsstyrelsen 2005, 6Myrhede 2009. 
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Utöver funna förbindelseväxter (se avsnitt 3.2), så har ljungen (Callúna vulgáris) i 

Blüchers park ett stort värde. Ljungen fungerar dels som en rik näringskälla för 

insekterna i parken, men den har även, enligt Blomberg, P (personlig kontakt via mail, 

11 april 2011) en form av rekreationsvärde för människorna i bostadsområdet.  

Ett möjligt problem i Blüchers park kan vara en, för de rödlistade insektsarterna samt 

för den biologiska mångfalden i stort, eventuellt felaktig eller suboptimal skötsel av 

parken. 

 

Ett av målen med detta arbete var att dela in parken i olika delområden efter deras 

markförhållanden, grad av solexponering och vegetationstyper och vidare ge en 

beskrivning av varje delområde avseende dessa egenskaper. Detta för att bättre kunna 

förstå varför vissa växtarter växer just där de växer och för att lättare kunna avgöra 

passande skötselåtgärder som gynnar floradiversiteten generellt i Blüchers park.  

 

Ytterligare ett mål var att, genom den grundliga inventeringen av floran i Blüchers park, 

ta reda på var i området de olika förbindelseväxterna till de funna rödlistade 

insektsarterna förekommer och vidare diskutera hur förekomsten av de olika 

insektsarterna skulle kunna gynnas genom olika floraskötselåtgärder. 

 

1.1 Blüchers park 
Enligt Håkansson, K (personlig kontakt, Genarp, 8 september 2011), född och uppvuxen 

i Genarp, låg det en mindre damm i områdets sydvästra del (se figur 2). Det lite fuktigare 

partiet i parken (delområde 3, se figur 2), vilket karaktäriseras av bland annat veketåg, 

är troligen resterna från denna uttorkade damm. Hur marken såg ut och vad som fanns i 

området innan sågverket och sopstationen anlades är oklart. Gissningsvis var 

vegetationen av liknade slag som den som finns där idag, men mer öppen och mindre 

tillrättalagd. Längs parkens västra sida löpte förr en å med nordlig flödesriktning. Denna 

är numera gömd under marken och ingen bebyggelse får ske på denna underjordiska 

vattenförekomst. 
 

Parkens nordvästliga delar (delområden 4, se figur 2) utgörs idag av ljunghed med riklig 

föryngring av ek och tall. Ljungheden omges av ängsmark vilken varierar i friskhet. Den 

västligaste ängsmarken domineras av örtfattigt låggräs, vilket mot ljungheden övergår i 

högvuxen, mer kvävegynnad vegetation. Parkens norrliggande partier (delområden 5, se 

figur 2) går ifrån friväxande torräng med inslag av lavhed till kortklippt gräsmark rik på 

lövträd, rosensnår och buskage. I centrum av parken (delområden 8, se figur 2) finns en 

buskageomgiven lekplats. Kring lekplatsen klipps gräset. En större träd- och 

buskagedunge bidrar till beskuggningen av delområdet. Marken är frisk.  
 

Den södra delen av parken (delområden 9, se figur 2) utgörs främst av torräng och 

sandhed. Delar av områdets sandiga grund ligger blottad. En norrvänd sluttning ligger 

längst i söder. Denna utgör resterna av en litet sandtäkt (Sörensson 2010). På platån 
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ovanför denna breder ett mindre parti lavhed ut sig. Parkens södra del avslutas med ett 

bågformat buskage med inslag av tall, bergstall och enstaka lövträd så som björk och ek.   
 

 
 

Figur 2. Förenklad karta över Blüchers park, vilken visar parkens stigar och storskalig vegetation 

samt yttergränser och gränserna för delområden som inventerats. Siffrorna representerar de tio 

olika delområdena. 
 

En stor del av parken har lämnats för fri utveckling, vilkrt orsakar igenväxning. Endast 

vissa partier klipps regelbundet. Flera smalare gång- och cykelstigar löper genom 

parken på flera håll. Även upptrampade, icke anlagda småstigar förekommer, bland 

annat löper en sådan stig tvärs över fotbollsplanen (delområde 9, se figur 2). 
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Några stubbar i mitten av parken utgör död ved. I övrigt förekommer enstaka äldre 

parkträd med en del död ved och begynnande håligheter. Parken ligger i lä mitt i ett 

villaområde. Detta gör att lokalklimatet i parken kan bli mycket varmt under soliga 

dagar, vilket är gynnsamt för många insektsarter (Sörensson 2010). 

 

2. Metod och material 
 

2.1  Indelning av delområden 
Blüchers park är inget homogent grönområde. Området har både öppna, solexponerade 

partier och slutna, beskuggade partier. Större delen av områdets mark är torr, men vissa 

avsnitt är fuktiga. Vegetationen är varierad och markhöjden skiftande. För att underlätta 

inventeringen, så delades parken in i tio olika delområden (se figur 2). Varje delområde 

karaktäriseras av en, i jämförelse med övriga delområden, säregen naturtyp avseende 

vegetation, öppenhet versus slutenhet samt om marken är torr, frisk eller fuktig (se 

översiktlig delområdesbeskrivning i avsnittet ovan). De olika delområdena inventerades 

separat (se nedan).  

 

Notera att parken är indelad i tio delområden trots att det sista delområdet tillgetts 

nummer 9 (se figur 2).  Anledningen till detta är för att det finns två ”delområde 6” i 

parken; delområde 6A och 6B (se figur 2). Dessa delområden har markpartier som är 

mycket lika avseende fuktighet, beskuggning och vegetation, vilket gör det logiskt att 

tillge dem samma siffra. Samtidigt är de två separata delområden i olika delar av parken. 

Detta valde jag att markera med en bokstav.  
 

2.2  Inventeringsmetodik 
Delområdena 1 och 9 inventerades med hjälp av rutanalyser där 1 x 1 meter stora rutor 

lades ut slumpmässigt och analyserades. Rutanalysen kompletterades sedan med en 

översiktlig inventering till fots, för att säkerställa att ingen art missats. 
 

Antalet rutor per delområde bestämdes på plats under inventeringen genom att den så 

kallade artackumulationskurvan (se bilaga 3 och 4) studerades; En ruta lades ut och 

antalet funna arter i denna noterades. För varje ny ruta noterades antalet nya arter som 

hittades. De nya arterna som hittades adderades sedan till det totala antalet funna arter. 

Då artackumulationskurvan började plana ut ansågs antalet lagda rutor vara tillräckligt. 

Vegetationen i delområdena 1 och 9 är öppen, och relativt homogen och därmed 

lättinventerad med hjälp av rutanalys. Delområdena 2-8 har igenväxande och 

högväxande vegetation och är mycket mer varierade i sin vegetationsstruktur än vad 

delområdena 1 och 9 är. Delområdena 2-8 skulle komma att kräva mer tid än vad 

arbetet tillät om de skulle ha analyserats med hjälp av rutanalys.  
 

Delområdena 2-8 inventerades därför genom en grundlig genomgång till fots av varje 

delområde och notering av alla växtarter som observerades. Funna artrika markpartier 



Examensarbete i Ekologi 15 hp  Linda Lindén 
Floran i Blüchers park; Genarp 2011  860206-4100 

 

9 
 

gavs extra tid för observation. Slutligen gick jag igenom områdena ytterligare en gång 

för att säkerställa att inga arter missats. 
 

Vid samtliga inventeringar användes Krok-Almquists Svensk flora (2007) och Mossbergs 

Den nya nordiska Floran (2010) för artbestämning.  

 

2.3  Tabeller, formler och mängddefinitioner 
De växter som hittades i de olika delområdena listas i tabeller i appendix (se bilaga 1 och 

2). För att beskriva hur frekventa olika växtarter var i de olika delområdena användes 

mängdbegrepp och förkortningar (se tabell 2). Dessa begrepp och förkortningar 

utformades egenhändigt utan hänsyn till tidigare studier eller metoder. För att 

uppskatta förbindelseväxternas genomsnittliga förekomst i varje delområde under 

perioden juni till och med augusti, togs det totala medelvärdet för de noterade 

förekomsterna, det vill säga:  

  

Z(medel) = (Z(Jn) + Z(Jl) + Z(Au)) / 3 

 

Där Z(Jn), Z(Jl) och Z(Au) är medianen för intervallen av de noterade förekomsterna (se 

tabell 2). Eftersom varje växtarts frekvens per månad sammanställts till en förkortning 

(X, E, Få, Fl, D) vilka var opraktiska att räkna på, så översattes varje förkortning till ett 

siffervärde. Siffervärdet togs fram genom varje förkortnings mängddefinition och 

median för vilka intervallgränser bestämdes (se tabell 2). 

 

Tabell 2. Förkortningarna, dessas mängddefinitioner, siffervärde (median) och intervallgränser 
 

Förkortning Mängddefinition Median Intervallgräns 

X = Inga exemplar 0 individer/50 kvadratmeter 0 0-2,4  0 

E = Enstaka 1-10 individer/50 kvadratmeter 5 2,5 - 12,4  5 

Få = Fåtalig ca 11-30 individer/50 kvadratmeter 20 12,5 - 42,4  20 

Fl = Flertalig ca 31-100 individer/50 kvadratmeter 65 42,5 - 282,4  65 

D = Dominant ca 101- 1000 eller >1000 individer/ 

50 kvadratmeter 

500 282,5 - 500  500 

 

Jn = Juni Jl = Juli A = augusti 

 

Genom att dela varje delområdes totala frekvens av en viss förbindelseväxt med antalet 

inventeringsmånader (3 månader) kunde den genomsnittliga frekvensen av 

förbindelseväxter utläsas för varje delområde. En tabellerad sammanställning av varje 

förbindelseväxts genomsnittliga förekomst i de olika delområdena i Blüchers park 

återfinns i tabell 3. 

 

2.3.1  Medelvärden och konfidensintervall 

Medelvärdet i antal funna kärlväxtarter per kvadratmeter beräknades för att kunna 

diskutera om artantalet i parken kan anses lågt, högt eller jämförbart med andra 
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liknande områden. Medelvärdet i antal funna kärlväxtarter beräknades dels för varje 

inventeringstillfälle, dels för vardera delområde där inventeringstillfällena slogs 

samman.  

 

För att ta reda på hur säkra uppskattningarna av antalet funna växtarter per 

kvadratmeter var i rutanalyserna i delområde 1 och 9, så bekräknades ett 95-procentigt 

konfidensintervall, dels för vartdera inventeringstillfälle i de olika delområdena (totalt 6 

stycken värden) och dels för inventeringstillfällena hopslagna för vardera delområdena 

(totalt 2 stycken värden). 

 

2.4 Litteraturstudier 
Litteraturstudier gjordes för att söka fakta om, för Blüchers park potentiella, 

skötselåtgärder. Material som granskades var vetenskapliga artiklar inom området samt 

fakta från antaget tillförlitliga sidor på Internet.   
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3. Resultat  
 

3.1 Beskrivning av delområden 
Under inventeringsperioden juni-augusti 2011 hittades 175 kärlväxtarter i Blüchers 

park. Av dessa återfanns 8 stycken i 9 av delområdena och 6 stycken i 10 av 

delområdena. Exempelvis återfanns liten blåklocka (Campánula rotundifólia) i samtliga 

delområden, men det endast i mindre kvantitet och inte under alla sommarmånader (se 

bilaga 2). Svartkämpe (Plantágo lanceoláta) återfanns i samtliga delområden och då i en 

genomsnittligen hög frekvens (48 = Fl, se bilaga 2 samt tabell 2). Ek (Quercus robur) är 

ytterligare ett exempel på en växtart som även den återfanns i samtliga delområden i 

Blüchers park. Arten var mest frekvent i delområde 4 (Fl, se bilaga 2). Ytterligare arter 

som återfanns i samtliga delområden och som fanns i stort antal, var ängssyra (Rumex 

acetósa) och ogräsmaskros (Taráxacum ruderália) (se tabell 7, bilaga 2).  

 

Hela 45 arter återfanns i endast ett av delområdena medan 19 stycken hittades i två av 

de 10 delområdena. I delområdena 4, 5 och 9 hittades flest kärlväxtarter (90 stycken 

eller fler) medan minst kärlväxtarter hittades i delområdena 2 och 3 (40 stycken eller 

färre). Figur 3 visar hur många kärlväxtarter som hittades i respektive delområde 

medan figur 4 visar den relativa artrikedomen av kärlväxter i hela Blüchers park juni-

augusti 2011.  
 

 
 

Figur 3. Antal funna kärlväxtarter totalt (från och med juni till och med augusti) i de olika 

delområdena i Blüchers park. I delområde 4 hittades flest arter (93 stycken) och i delområde 3 

hittades minst arter (34 stycken). Skillnaden i antal arter är väl korrelerad till delområdenas 

ytstorlekar (se tabell 5). 
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Figur 4. Rank – abundance diagram (för definition, se bilaga 6) som visar i hur många 

delområden de olika arterna hittats. 

 

Nedan ges kortfattade beskrivningar för delområdena i Blüchers park baserat på 

florainventeringen juni-augusti 2011.  

 

Delområde 1 

Öppen, solexponerad gräsmark, cirka 0,25 hektar stort (se tabell 5). Större delen av 

området klipps regelbundet medan cirka 30 % av området lämnas orört och högvuxet. I 

områdets nordvästra hörn står en knäckepil vilken har återhämtat sig till trädstorlek 

efter att, för ett par år sedan, helt ha sågats ner. Längs områdets norra och västra 

ytterkant löper en grusad gång- och cykelstig. Floran närmast stigen skiljer sig något 

ifrån floran i områdets mitt.  
 

Av de 64 kärlväxtarter som hittades i delområde 1 (se figur 2 och 3), så är arterna 

rörflen, knäckepil och åkerveronika arter som förekommer endast i detta delområde och 

inte i de andra delområdena i Blüchers park. Den genomsnittliga frekvensen för varje 

kärlväxtart (64 stycken) återges i ett rank – abundance diagram i bilaga 5. 

Förbindelseväxter som hittades var oxtunga, åkervädd, vitplister och knäckepil (se 

tabell 6). 

 
Delområde 1 inventerades med hjälp av rutanalys. Medelvärdena i antalet funna 

kärlväxtarter per kvadratmeter (m2) och månad samt de 95-procentiga 

konfidensintervallen för dessa, återfinns i tabell 3 nedan.  
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Tabell 3. Medelvärdet i antal funna kärlväxtarter per kvadratmeter (m2) och månad i delområde 

1 samt de 95-procentiga konfidensintervallen för dessa värden. 
 

Månad Medelvärde i antal funna 

kärlväxtarter per m2 

95-procentigt 

konfidensintervall 

Juni 3,45 2,06 … 4,84 

Juli 4,18 2,61 … 5,75 

Augusti 4,82 3,18 … 6,46 

Juni, juli och augusti 4,15 2,66 … 5,64 

 
Delområde 2 

Frisk, solexponerad gräs- och fräkenmark, cirka 40 kvadratmeter stort (se tabell 5). 

Vegetationen är högvuxen och för delområdets ringa storlek, artrikt. Viss föryngring av 

ek pågår. Sammanlagt återfanns 40 olika växtarter (se figur 4) i detta delområde under 

juni-augusti 2011. Säregna arter för delområdet är ängssvingel, rödsvingel, 

gårdsskräppa och enstaka exemplar av ostenfields maskros. Den genomsnittliga 

frekvensen för varje kärlväxtart (60 stycken) återfinns som ett rank – abundance 

diagram i bilaga 5. Förbindelseväxter som hittades i delområde 2 var oxtunga och 

vitplister (se tabell 6). 

 

Delområde 3 

Friskt, solexponerat, något kuperat område med inslag av större träd som ek, vårtbjörk 

och gråvide. Delområdet är cirkaa 45 kvadratmeter stort (se tabell 5) och karaktäriseras 

främst av sina fuktiga gropar och förekomsten av veketåg. Säregna växtarter, vilka 

förekommer endast i detta delområde i Blüchers park är hampdån och gråvide. 

Sammanlagt återfanns 34 olika kärlväxtarter (se figur 4) i detta delområde juni-augusti 

2011. Den genomsnittliga frekvensen för varje kärlväxtart återfinns som ett rank – 

abundance diagram i bilaga 5. Förbindelseväxter som hittades var åkervädd och gråvide 

(se tabell 6). 

 
Delområde 4 

Ljung- och gräshed som lämnats för fri utveckling, cirka 0,7 hektar stort (se tabell 5). 

Träden i området är många och har växt sig stora vilket gör att solljuset når ner till 

markfloran sämre än för några år sedan. Trots den allt mer tilltagande 

trädkrontäckningen, så är delar av området öppet för ljusnedsläpp. Enstaka grova 

stubbar från fällda träd har lämnats kvar i området som ett, för den biologiska 

mångfalden, berikande inslag. Föryngringen av ek är påtaglig.  

 

Delområdet är, främst tack vare sin variation avseende skuggning och solexponering, 

artrikt. Sammanlagt återfanns 93 olika kärlväxtarter i delområde 4 (se figur 4). Av dessa 

var lejongap, stjärnstarr, fältarv, liljekonvalj, vildkaprifol, ängsfryle, fältvädd och gullris 

växarter som återfanns endast i detta delområde i Blüchers park. Den genomsnittliga 

frekvensen för varje kärlväxtart (93 stycken) återfinns som ett rank – abundance 
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diagram i bilaga 5. Förbindelseväxter som hittades i detta delområde var blåmonke, 

åkervädd, vitplister, kråkvicker och fältvädd (se tabell 6). 

 

Delområde 5 

Gräs- och buskagedominerat område med inslag av lavhed (Cladína arbúscula samt 

Peltígera canína). Delområdet är cirka 0,5 hektar stort (se tabell 5). De nordligaste 

gräspartierna hålls kortklippta, medan delområdets södra vegetation tillåts växa fritt. 

Området är varierat med både frisk, skuggad mark och solexponerad, torr mark. 

Grusade gång- och cykelstigar löper genom området.  

 

Delområdet är i sin helhet artrikt. Sammanlagt hittades 90 olika kärlväxtarter i 

delområde 5 (se figur 3). Av dessa var kustgran, vanlig kattfot, spetshagtorn, harris, 

jordgubbar, vanlig knytling, luddtåtel, robinia, pimpinellaros, äppelros, vanlig stånds, 

och snöbär växtarter som påträffades endast i detta delområde. Den genomsnittliga 

frekvensen för varje kärlväxtart (90 stycken) återfinns i ett rank – abundance diagram i 

bilaga 5. Förbindelseväxter som hittades i detta delområde var havtorn, blåmonke, 

väddklint, kråkvicker och vitplister (se tabell 6). 

 

Delområde 6A 

Främst högvuxen, solexponerad, för områdets storlek (cirka 0,1 hektar, se tabell 5), 

artrik ängsmark med inslag av klippta, mer artfattiga partier. De sydligaste delarna av 

området skuggas några meter in av den bebyggelse som ligger i direkt anslutning till 

området. Apel-/Äppleträd är ett säreget kännetecken för delområde. Väddklint, som 

även den återfinns endast i detta delområde i Blüchers park, är ett annat säreget 

kännetecken för delområdet.  

 

Sammanlagt återfanns 54 kärlväxtarter i delområdet (se figur 3). Av dessa var 5 arter, 

oxtunga, väddklint, blåmonke, åkervädd och vitplister, förbindelsearter som hittades (se 

tabell 6). Den genomsnittliga frekvensen för varje kärlväxtart (54 stycken) återfinns i ett 

rank – abundance diagram i bilaga 5. 

 
Delområde 6B 

Friskare klippt gräsmark vilken, norrut, övergår i torrare, friväxande gräs- och 

örtvegetation. Delområdet är cirka 25 kvadratmeter stort (se tabell 5). De två 

gräsområdena delas av med en grusad gång- och cykelstig, vars ytterkanter bär en något 

annorlunda flora än den som återfinns mitt i gräsmarkerna. Rödmire var den enda 

växtarten av de totalt 47 kärlväxtarterna som hittades i delområde 6B (se figur 3), som 

återfanns endast i detta delområde. Vitplister var den enda förbindelseväxten som 

hittades i detta delområde (se tabell 6). Den genomsnittliga frekvensen för varje 

kärlväxtart (47 stycken) återfinns i ett rank – abundance diagram i bilaga 5. 
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Delområde 7 

Mer eller mindre konstant beskuggad mark på cirka 0,14 hektar (se tabell 5). 

Delområdet karaktäriseras främst av sina björnbärs- och hallonsnår. Klippt gräsmark 

bryts av med en grusad gång- och cykelstig samt med en träd- och buskagedunge med 

stor artrikedom. I delområdet återfanns totalt 61 kärlväxtarter (se figur 3). Av dessa var 

krypven, skelört, småsnärjmåra, sötbjörnbär, kärrstjärnblomma och skogsalm växtarter 

som inte återfanns i några av de andra delområdena i Blüchers park. Den genomsnittliga 

frekvensen för varje kärlväxtart (61 stycken) återfinns i ett rank – abundance diagram i 

bilaga 5. Förbindelsearter som hittades i delområdet var oxtunga, åkervädd, vitplister, 

sälg och bindvide (se tabell 6). 

 
Delområde 8 

Delområdets centrum utgörs av en lekplats där underlaget är finkornig grus. Gruspartiet 

omges av träd och buskage, som i sin tur omges av klippt gräsmark. Mellan buskagen 

och gräsmarken löper grusade gång- och cykelstigar. Delområdet är totalt cirka 0,3 

hektar stort (se tabell 5). 

 

Storven, krustistel, gulplister, vanlig harkål, kärrgröe och gul nunneört är växtarter som 

påträffas endast i detta delområde i Blüchers park. Sammanlagt återfanns 76 

kärlväxtarter i delområdet (se figur 3). Den genomsnittliga frekvensen för varje 

kärlväxtart återfinns i ett rank – abundance diagram i bilaga 5. Förbindelsearter som 

hittades var oxtunga, åkervädd, gulplister, vitplister, sälg och bindvide (se tabell 6).  

 

Delområde 9 

Torräng (norra delen) som övergår i än torrare sandhed (södra delen). Öppen och 

solexponerad mark (cirka 0,6 hektar, se tabell 5) med endast ett fåtal träd samt tätare 

buskage i ytterkanterna. Sandheden utgörs till stor del av en slänt. Ovan denna kläs 

marken med, förutom gräs och örter, lågvuxna mossor (Pleurózium schréberi, 

Polýtrichum pilíferum samt Rhytidiadélphus squarrósus) och marknära lavar (Cladína 

arbúscula samt Peltígera canína). I mitten av området, från väst till öst, löper en 

upptrampad sandstig, medan en grusad gång- och cykelstig anlagts från syd till nord 

längs områdets östra sida. Den grusade stigen utgör gränsen mellan sandheden och 

friskare, klippt gräsmark. 
 

Delområdet kännetecknas av flera växtarter som inte återfinns i några av de andra 

delområdena i Blüchers park. Dessa växtarter är raklosta, borsttåtel, blåeld, gråbinka, 

hedblomster, spenslig ullört, slån, vitknavel, ängsmaskros, backtimjan, vårveronika och 

vårvicker. Sammanlagt återfanns 92 kärlväxtarter i delområde 9 (se figur 3). Den 

genomsnittliga frekvensen för varje kärlväxtart återfinns i ett rank – abundance diagram 

i bilaga 5. Förbindelseväxter som hittades i området var oxtunga, hedblomster, havtorn, 

blåmonke, fältvädd, vitplister och vårvicker (se tabell 6). 
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Delområde 9 inventerades med hjälp av rutanalys. Medelvärdena i antalet funna 

kärlväxtarter per kvadratmeter (m2) och månad samt de 95-procentiga 

konfidensintervallen för dessa, återfinns i tabell 4 nedan.  
 

Tabell 4. Medelvärdet i antal funna kärlväxtarter per kvadratmeter (m2) och månad i delområde 

9 samt de 95-procentiga konfidensintervallen för dessa medelvärden. 
 

Månad Medelvärde i antal funna 

kärlväxtarter per m2 

95-procentigt 

konfidensintervall 

Juni 5,00 3,74 … 6,26 

Juli 5,67 4,24 … 7,09 

Augusti 5,69 4,11 … 7,28 

Juni, juli och augusti 5,47 4,63 … 6,32 
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Tabell 5. Sammanställning av de olika delområdenas storlek, karaktärsdrag, hur många 

kärlväxtarter som hittades i respektive delområde juni-augusti 2011 samt hur många av dessa 

arter som var säregna för varje delområde.  
 

 

Del-

område 

 

Storlek 
(hektar) 

 

Kännetecken 

Totalt antal funna 

kärlväxtarter  

(juni-augusti 2011) 

 

Antal säregna 

kärlväxtarter 

 

 

1 

 

 

0,25 

Öppen, solexponerad gräsmark 

som klipps regelbundet. 

Fristående knäckepil i delområdets 

nordvästra hörn. 

Grusade gång- och cykelstigar 

längs den nordliga och västliga 

ytterkanten. 

 

 

64 stycken 

 

 

3 stycken 

2 0,04 Frisk, solexponerad, friväxande 

gräs- och fräkenmark. 

40 stycken 4 stycken 

 

3 

 

0,045 

Frisk, solexponerad mark med 

fuktiga gropar och friväxande 

vegetation. 

 

34 stycken 

 

2 stycken 

4 0,7 Ljung- och gräshed med kraftig 

föryngring av ek.  

93 stycken 8 stycken 

 

5 

 

0,5 

Gräs- och buskagedominerat med 

inslag av lavhed. De nordliga 

gräspartierna hålls kortklippta. De 

sydliga gräspartierna växer fritt.  

 

90 stycken 

 

12 stycken 

 

6A 

 

0,1 

Främst högvuxen, solexponerad, 

för områdets storlek, artrik 

ängsmark med inslag av klippta, 

mer artfattiga gräspartier. 

 

54 stycken 

 

2 stycken 

 

6B 

 

0,025 

Friskare klippt gräsmark vilken, 

norrut, övergår i torrare, 

friväxande gräs- och örtvegetation. 

 

47 stycken 

 

1 stycken 

 

 

7 

 

 

0,14 

Mer eller mindre konstant 

beskuggad gräsmark. Artrik träd- 

och buskagedunge i delområdets 

mitt samt björnbärssnår i de 

västliga delarna. 

 

 

61 stycken 

 

 

6 stycken 

 

8 

 

0,3 

Träd- och buskageomgiven 

lekplats, klippt, frisk gräsmark 

samt grusade gång- och cykelstigar. 

 

76 stycken 

 

6 stycken 

 

 

9 

 

 

0,6 

Öppen och solexponerad torräng 

(norr) som övergår i än torrare 

sandhed (söder) med sandig slänt 

och lavhed. Buskage i delområdets 

södra ytterkanter. Upptrampad stig 

i väst-östlig riktning 

 

 

92 stycken 

 

 

12 stycken 
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3.2 Förekomst av förbindelseväxter 
Några av de funna förbindelseväxterna påträffades i flera av delområdena, medan andra 

påträffades endast i ett eller några få delområden. Några förbindelseväxter (se tabell 1) 

utgörs inte av specifika arter, utan av bredare artgrupper. Dessa kommenteras i 

diskussionsdelen. 

För att få en uppfattning om hur frekventa de olika förbindelseväxterna är i respektive 

delområde, sammanställdes en frekvenstabell. I denna tabell (tabell 6) kan 

förbinldelseväxternas delområdesplacering och frekvens i varje delområde avläsas. 

Tabellen visar bland annat att väddväxterna (Knáutia och Scabiósa) i Blüchers park 

återfinns i nästan hela parken, men i endast små förekomster i respektive delområde. 

Det kan även utläsas i tabellen att hedblomster (Helichrysum arenárium) växer i endast 

ett av de tio delområdena, men att arten i detta delområde förekommer i relativt hög 

frekvens (Fl). 

 

Tabell 6. Förbindelseväxterna och dessas totala frekvens (se mängddefinitioner) juni-augusti 

2011 i de olika delområdena. Gråton markerar att inga förbindelseväxter (totalt sett) hittades i 

delområdet. Grön markering visar att förbindelseväxter hittats i delområdet; ljusgrön (E) = 

enstaka individer, grön (Få)  = fåtaligt med idivider, mörkgrön (Fl)  = Flertaligt med individer.  
 

 Delområde och frekvens 

Förbindelseväxt 1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 

Väddklint 

(Centauréa scabiósa) 

X X X X X E X X X X 

Hedblomster 

(Helichrysum arenárium) 

X X X X X X X X X Fl 

Vickerarter 

(Vicia ssp.) 

X X X E Få X X X X X 

Havtorn 

(Hippóphaë rhamnoídes) 

X X X X E X X X X Få 

Blåmonke 

(Jasióne montána) 

X X X E E E X X X Få 

Sälg-, pil- och videarter 

(Sálix ssp.) 

E X E X X X X E Få X 

Plisterarter 

(Lámium, Lamiástrum) 

E Fl X Få X E X E E X 

Väddväxter 

(Knáutia, Scabiósa) 

Få X E E Få Få X Få E E 

 

*Mängddefinitioner; se avsnitt 2.3 
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4.  Diskussion 
 

4.1  Floradiversiteten i Blüchers park  
Diversitet innebär att antalet arter i ett område ställs i relation till individantalet inom 

samma område. Men diversitet kan också vara ett uttryck för enbart antalet arter inom 

en viss yta (Nationalencyklopedin 2011). I Blüchers park hittades 175 kärlväxtarter 

juni-augusti 2011. Antalet kärlväxtarter var störst i delområde 4 (93 stycken) och minst 

i delområde 3 (34 stycken). Skillnaden i artantal i de båda delområden beror 

förmodligen på flera saker, men olikheter i områdenas storlek (se tabell 5) och 

solexponering torde vara de mest betydande. Delområde 4 är ett av de största 

delområdena i Blüchers park, nära 6 gånger så stort som delområde 3 (se figur 2). 

Variationen av skuggad och solexponerad mark är dessutom större i delområde 4 än i 

delområde 3. Detta gör att både växtarter som trivs i sol och växtarter som trivs i eller 

klarar skugga kan växa i detta delområde.    
 

Kärlväxtinventeringar som gjorts i liknande områden, så som exempelvis inventeringen 

av kärlväxter i Visättradalen (Huddinge kommun) augusti 2005 vilken resulterade i 102 

funna kärlväxtarter på en yta av cirka 10 hektar (cirka 10 arter per hektar) (Alsö 2005), 

vilket kan jämföras med antalet funna kärlväxtarter i Blüchers park under augusti 2011 

vilken resulterade i 148 funna kärlväxtarter på en yta av cirka 2,7 hektar (cirka 55 arter 

per hektar) talar för att Blüchers park är ett relativt artrikt område. Inventeringen på 

Romeleåsen i Skåne 2004 där totalt 137 kärlväxtarter hittades på sammanlagt 37 olika 

delområden á 100 x 200 meter till ca 650 x 150 meter (Ökinger 2004) är en annan 

jämförbar inventering som även den talar för att Blüchers park är ett artrikt område. 

 

Kärlväxtinventeringen i Blüchers park gjordes från och med juni till och med augusti. 

Eftersom många kärlväxter blommar under våren (mars, april och maj) och vidare 

hinner blomma ut innan dess att sommarmånaderna inleds, så är sannolikheten stor att 

ytterligare kärlväxtarter, utöver de 175 arter som hittades under inventeringen 2011, 

förekommer i Blüchers park.  

 

Inga av de funna kärlväxtarterna i Blüchers park är rödlistade eller fridlysta i Skåne 

(Länsstyrelsen 2007). Merparten av de funna växtarterna kan snarare anses vara 

triviala växtarter för landskapet ifråga. Detta eftersom endast ett fåtal av arterna, enligt 

Mossberg (2010), är växtarter som har särskilda krav (så som exempelvis någon form av 

hävd) för sin fortlevnad. I Blüchers park utgör hedblomster och vårvicker två sådana 

arter (Ekstam 1997). 
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4.2 Hur påverkar olika skötselåtgärder den biologiska mångfalden 

av rödlistade insektsarter i området? 
 

4.2.1  Dagens skötsel av Blüchers park 

Idag dominerar två typer av floraskötsel i Blüchers park; klippning utan uppsamling av 

växtmaterialet samt fri utveckling och igenväxning. Klippningen av de gräsdominerade 

partierna tenderar öka näringsmängden i marken mer och mer eftersom den klippta 

biomassan lämnas kvar i området. Lågväxande örter som, enligt fakta (Mossberg 2010), 

ska kunna ha en total blomningstid på mer än tre månader, så som till exempel ärenpris 

(Verónica officinális) och vårvicker (Vicia Lathyroídes), kvävs under de mer högväxande 

och kvävegynnade växtarterna. Detta är ett av skälen till varför parken idag kan anses 

skötas på ett, för den biologiska mångfalden, bristfälligt eller suboptimalt sätt 

(Naturskyddsföreningen 2008). 
 

Igenväxningen av storvuxna träd (främst i delområde 4, se figur 2) så som ek (Quercus 

robur), vårtbjörk (Bétula péndula) och tall (Pinus sylvéstris) samt högväxande gräsarter 

är ytterligare ett hot eftersom denna bidrar till ökad beskuggning och vidare riskerar 

bidra till minskning i antalet arter i hela parken (Willems 1983). 

 

4.2.2  Bevarandevärden  

Förr var ljunghedar ett typiskt inslag i det sydvästsvenska landskapet, men idag finns 

det inte många hävdade ljunghedar kvar (Anderberg 2008). Bränning av ljunghed är ett 

sätt att gynna och bevara ljungen (Pehrsson 1998) och eftersom ljungen står för mycket 

av Blüchers parks kulturella värden, så är även bränning en av de viktiga 

skötselåtgärder som skulle kunna gynna artrikedomen bland insekter i Blüchers park. 

Nedan beskrivs och diskuteras olika skötselåtgärder som skulle kunna främja både 

floran och mångfalden av rödlistade insektsarter i området. Det diskuteras även i vilka 

delområden respektive skötselåtgärd är lämplig och mer specifikt, vilka 

förbindelseväxter och vidare funna rödlistade insektsarter som skulle kunna komma att 

gynnas av åtgärderna. 

 

4.2.3 Förslag på skötselåtgärder 

 

Bränning av ljunghedar sker för att ljungplantorna ska skjuta nya unga skott och för att 

askan från de brända växterna ska ge näring åt den ofta magra marken. Bruket att 

bränna ljunghedar och sedan låta djur beta marken var förr den förutsättning som 

skapade vegetationstypen (Anderberg 2008). 
 

Ljung kan även beskäras, men enligt studier gjorda av Calvo, L et al (2002) är bränning 

den metod som ger bäst föryngring hos arten. Detta faktum styrks även Sedlákovás 

fältarbete från 1999.  
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Bränning lämpar sig i delområde 4 eftersom det är i detta delområde som ljungen är 

mest frekvent. Det är dock viktigt att låta bränna delområdet i omgångar, det vill säga att 

bränna delområdet bit för bit och inte hela delområdet på en gång. Detta eftersom 

parken ligger mitt i ett villaområde. Bränningen bör ske en gång vart tredje till vart 

sjätte år och då tidigt på våren (Nilsson 1970). 

 

Bränning skulle komma att gynna ljungen och således även de arter som förlitar sig på 

ljungen som näringskälla. Om ljungen skulle komma att gynnas, så skulle även de arter 

som har ljungen som en alternativ födoväxt komma att främjas. 

 

Slåtter innebär att gräs- och örtskiktet i ett område slås ner och forslas bort. Slåtter 

ökar öppenheten och ljusmängden på biotopen samt minskar näringsmängden i 

jordmånen. Storvuxna och kvävegynnade växters konkurrensmöjlighet minskar och i 

deras ställe inkommer en lågvuxen, ljus- och värmegynnad flora. Vidare tenderar många 

ängslevande dag- och småfjärilar, bin, humlor och skalbaggar att öka i antal (Priha 

2003). 
 

Mångfalden av arter i ett område påverkas både av vilka slåtterredskap och metoder 

som används, men även av tidpunkten under sommaren och hur ofta slåttringen sker. 

Den bästa slåttertidpunkten är i månadsskiftet mellan juli och augusti, då de flesta 

ängsväxters frön hunnit mogna. På växtplatser med sent blommande, hotade och/eller 

sällsynta växter, kan slåttertidpunkten skjutas framåt i tiden. För att trygga 

födotillgången för många fjärilar och andra insekter samt dessas larver, så är det bra att 

slå en del av ängarna först i slutet av augusti (Priha 2003). 
 

Slåttern utförs vanligtvis en gång per växtsäsong. Den slagna växtligheten ska alltid 

samlas ihop på området och föras bort, även om växtmassan inte ska användas. 

Växtmassa som lämnas kvar att förmultna, skuggar småvuxna växter och göder marken 

(Priha 2003). 

 

Arbetsmängden och kostnaderna för slåttern är beroende av arbetsredskap och 

slåttermetod (se tabell 7). Slåtter med lie kräver mycket tid, arbetskraft och skicklighet. 

Således lämpar sig slåtter med lie bäst på små arealer där arbetet kräver precision på 

grund av exempelvis hotade arter. Maskinell slåtter är mycket snabbare än slåtter med 

lie, men på områden som inte klarar av tunga jordbruksmaskiner, så är slåtter med lie 

det enda alternativet (Priha 2003). 
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Tabell 7. Ungefärliga kostnader för diverse åtgärder vid eventuell inkorporering av slåtter i 

Blüchers park. Uppgifterna är hämtade från Prihas Skötselkort för vårbiotoper (2003). 
 

Åtgärd Arbetstid 

h/ha 

Arbetskostnader 

euro/ha 

Slåtter med lie 32 – 116  337 – 1220   

Räfsning för hand 6 – 67 63 – 704  

Maskinell slåtter, hårdmarksängar 3 – 8  170 – 307 

Maskinell slåtter, strandängar 0,5 – 3  34 – 170  

Slåtter med röjsåg, höbärgning inräknad 120 – 180  1261 – 1900  

Handförd slåttermaskin 10 – 20  106 – 210  

Räfsning med maskin 3 134 

Uppsamling på höstörar 8 – 16  84 – 168  

Luckring eller räfsning med rotorluckrare 0,4 – 1,8  17 – 76  

Balning till småbalar 1 – 1,6 115 – 185  

Uppsamling av balarna 1 45 (3 pers + traktor + släpvagn) 1 45 

 

Slåtter skulle lämpa sig i hela Blüchers park, men främst i delområde 1 och 6A. Detta 

eftersom arter som kräver tid att fröa av sig (så som exempelvis Centauréa scabiósa), 

men som samtidigt behöver växa öppet (så som exempelvis Sálix fragilis) förekommer i 

dessa delområden.  Slåtter skulle också komma att gynna lågväxande, konkurrenssvaga 

växtarter som trivs på näringsfattig, solexponerad mark. Vidare skulle de insektsarter 

som förlitar sig på sådana växtarter som någon av sina eller sin enda födoväxt komma 

att gynnas och troligen öka i antal i området. 

 

Markomrörning gynnar sandbobyggande insekter direkt eftersom åtgärden gör sanden 

och jorden lättare att gräva i. Markomrörning gynnar även växtarter som trivs på mer 

eller mindre blottad sandmark (så som till exempel hedblomster) och således gynnas 

även de insektsarter som har denna eller dessa växtarter som en av sina eller sin enda 

födoväxt. 
 

Markomrörning lämpar sig dels i delområde 9, men även i delar av delområdena 2, 3, 4 

och 6A. Här är eller kan marken bli solexponerad, sanden är lättgrävd och flera 

stekelbon har redan påträffats i dessa delområden, vilket indikerar att insektsgruppen 

ifråga trivs här. 
 

Bete ökar ljusmängden och värmen på den växtplats där åtgärden utförs. Bete minskar 

dessutom näringsmängden i marken, vilket medför att framförallt lågvuxna växter och 

växter anpassade till näringsfattiga förhållanden gynnas. Vissa växtarter gynnas av, 

förutom själva betet, även av betesdjurens tramp. Trampet söndrar marken och 

växtfröerna får då lättare att gro (Priha 2003). 
 

Får är mest lämpliga som betesdjur på torrängar och hagmarker (Willems 1983). De 

äter växtligheten nära markytan och föredrar lågvuxna, späda örter och gräs. Får lämnar 

också marken mer jämnt påverkad än till exempel nötkreatur vilka bland annat 
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undviker att beta på ställen som smutsats ner med träck och urin samt bildar stigar i 

terrängen då nötkreatur har en tendens att använda samma upptrampade rutter (Priha 

2003). Det är dock viktigt att antalet får som betar i området inte är större än vad 

området klarar av att hålla eftersom allt för hårt bete kan vara mer skadligt för 

biodiversiteten än inget bete alls (Öckinger 2004). 

 

Kostnaderna för bete varierar mycket beroende på marktyp och betesdjur (se tabell 8). 

Till kostnaderna för bete räknas stängsling, årliga underhållskostnader av stängslena, 

övervakning av djuren, ordnande av dricksvatten åt djuren, möjliga försäkringar samt, 

vid behov, byggandet av skyddsplats (Priha 2003). 
 

Tabell 8. Ungefärliga kostnader för diverse åtgärder vid eventuell inkorporering av bete i 

parken. Uppgifterna är hämtade från Prihas Skötselkort för vårbiotoper (2003). 
 

Åtgärd  Kostnad euro/enhet 

Stängsling; 

 elstängsel  

 fårnät  

 gärdsgård  

 

2,4 euro/löpmeter 

3,2 euro/löpmeter 

17-25 euro/löpmeter 

Övervakning 

 av betesdjuren  

 

66-135 euro/ha/år 

Dricksvatten 

 åt betesdjuren  

 

30-122 euro/ha/år 

Betesdjur 

 olycksfallsförsäkring  

30-65 euro  

(beroende på djurens medelavkastning) 

 

Bete lämpar sig i hela Blüchers park, men eftersom parken ligger mitt i ett villaområde, 

så krävs det tillstånd för att ha boskap här (Bygg- och miljönämnden 2011). Detta är 

dock något som Lunds kommun själva kan avgöra. Ytterligare en svårighet kan vara 

risken för att djuren släpps lösa eller till och med att någon stjäl dem.  
 

Bete skulle komma att gynna flera av de förbindelseväxter som hittats i Blüchers park 

(så som till exempel hedblomster, blåmonke och vickerarterna). Vidare skulle även de 

insektsarter som är beroende av dessa eller andra betesgynnade växtarter i Blüchers 

park, komma att främjas och troligen öka i antal.  

 

4.3 Hur kan förekomsten av rödlistade insektsarter gynnas genom 

olika floraskötselåtgärder?  
 

För att gynna de funna rödlistade insektsarterna i Blüchers park, så måste dessas habitat 

och förbindelseväxter gynnas. Således krävs det, förutom kunskap om olika 

skötselåtgärder och vilken verkan dessa åtgärder har på floran och vidare på de funna 

rödlistade insektsarterna i området, även kunskap om vad de specifika 

förbindelseväxterna erfodrar för sin trivsel och fortlevnad. Förutom att bevara  funna 

rödlistade insektsarter, så är även en kvalitets- och antalsökning hos 
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förbindelseväxterna i fråga ett önskvärt resultat av eventuella skötselåtgärder. 
 

Att det skulle vara enbart den låga förekomsten av förbindelseväxter som begränsar de 

rödlistade insektsarterna i Blüchers park är inte helt säkert. Troligen spelar flera 

faktorer in, så som exempelvis lokalklimat, säsongernas väderförhållanden och 

habitatutrymme. Oavsett om förekomsten av förbindelseväxter i parken är 

livsavgörande eller inte för en eller flera rödlistade insektsarter i området, så är 

förbindelseväxternas närvaro, kvalitét och frekvens viktiga och åtminstone delvis 

avgörande komponenter i sammanhanget. Det är således viktigt att behandla och 

utveckla kunskap och praktiskt utförande inom ämnet ifråga.  

Nedan följer en sammanställning av vad de förbindelseväxter som hittats i Blüchers 

park och som är av särskilt intresse att gynna, har för krav för sin fortlevnad och hur 

dessa växtarter skulle kunna skötas för att dessas kvalitet ska höjas och antal individer 

öka. Avsnittet avslutas med en tabellerad sammanfattning av lämpliga 

floraskötselåtgärder för varje förbindelseart i Blüchers park (tabell 9). 

 

4.3.1  Hur kan förbindelseväxterna i Blüchers park gynnas? 
 

Blåmonke (Jasióne montána) växer på mager, gärna sandig mark (Anderberg 2005). 

Den vill ha fullt solljus och växtplatsen bör vara bas- och kvävefattig. Arten kräver någon 

typ av hävd för sin fortlevnad. Om arten hävdats i ett område och hävden sedan upphör, 

så dröjer det inte många säsonger efter det att hävden upphört till dess att arten 

försvunnit. Blåmonke anses mer gynnad av bete än av slåtter och arten gynnas 

ytterligare om växtplatsen störts av relativt hårt tramp (bete med nötkreatur) säsongen 

innan (Ekstam 1997). 
 

Blåmonke återfanns i enstaka exemplar i delområdena 4, 5 och 6A (se bilaga 2) och mer 

frekvent (Få, se tabell 2 samt bilaga 2) i delområde 9. Anledningen till att arten växer i 

de delområden där den växer beror med största sannolikhet på att markerna i dessa 

områden har de egenskaper som arten kräver för att den ska kunna växa just i dessa 

områden. Den låga frekvensen hos arten i Blüchers park skulle kunna bero på att hävden 

inte är så intensiv som arten ifråga skulle behöva för optimal tillväxt.  
 

Om bete eller slåtter införs i Blüchers park, så ökar chansen att antalet blåmonkeplantor 

ökar samt kvalitén hos dessa. Vidare skulle bland annat även mosshumla (Bombus 

muscorum), allmän metallvingesvärmare (Adscita statices) och sotsandbi (Andrena 

nigrospina) kunna komma att gynnas och vidare öka i antal i området. 
 

Hedblomster (Helichrysum arenárium) trivs på torr, kalkhaltig sandmark (Anderberg 

2008). Växtplatsen ska ha fullt solljus och marken bör vara bas- och kvävefattig. Arten 

anses främjas mer av bete än av slåtter och gynnas ytterligare om växtplatsen störts av 

relativt hårt tramp (bete med nötkreatur) säsongen innan (Ekstam 1997). 
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Hedblomstern i Blüchers park växer endast i delområde 9. Detta beror med största 

sannolikhet på att delområde 9 utgörs av en miljö som uppfyller hedblomsterns 

habitatkrav avseende solexponerad, torr, kalkhaltig sandmark. Att arten inte 

förekommer i de övriga delområden skulle kunna bero på den barriär av, för arten, icke 

gynnsam naturmiljö (fuktig, skuggad mark) som ligger mellan delområde 9 och 

exempelvis nordöstra delen av delområde 4 som även denna sektion är torr, 

solexponerad och sandig. Nackdelen med detta annars gynnsamma parti, är 

igenväxningen av höga gräs som troligen skulle komma att kväva hedblomstern om 

denna etablerat sig i området.  
 

Om bete eller slåtter införs i delområde 9, så skulle troligen antalet hedblomsterplantor 

öka liksom kvalitén hos dessa. Vidare skulle även Hedsidenbi (Colletes fodiens) kunna 

komma att gynnas (Larsson 2007). Försök att sprida hedblomstern till övriga 

delområden i parken är troligen möjlig endast om slåtter eller bete införs även i några 

av eller alla delområdena. 
 

Havtorn (Hippóphaë rhamnoídes) trivs i sandig jord på solexponerad mark. Plantorna är 

tvåbyggare och har skilda han- och honplantor. Detta innebär bland annat att det endast 

är honplantorna som får bär och bidrar direkt till fröspridning. För att honplantan ska 

bilda bär, så kvävs det dock att dennas blommor pollineras av en hanplanta (Rydinge 

plantskola 2010). Havtornsplantor bildar även rotskott, men detta innebär kloning och 

således inga nya bidrag till genpoolen hos plantorna ifråga (Anderberg 2007). 
 

Havtorn återfinns i delområdena 5 och 9. I båda delområdena förekommer arten i låg 

frekvens (E respektive Få, se tabell 2 samt bilaga 2) och konkurrensen från andra 

buskarter är påtaglig. Havtornsplantor tål inte konkurrens från andra buskarter. Det är 

därför viktigt att marken kring havtornsplantorna hålls öppen och fri från andra sådana 

buskarter (Svensson 2011). Varför plantorna växer just i dessa delområden och inte i 

övriga delområden kan bero på att plantorna troligen planterats ut samt att de troligen 

är av samma kön och vidare inte har kunnat föröka och sprida sig till övriga delområden.  
 

Om havtornsplantorna i Blüchers park inventeras och könsbestäms, kan även åtgärder 

för att öka antalet och kvalitén hos arten i området göras. Om samtliga havtornsplantor i 

området är hanplantor, är ett alternativ att plantera in en eller flera honplantor vilka 

hanplantorna kan pollinera. Genpoolen hos arten i området bör på så vis kunna bli mer 

mångfasetterad vilket på sikt kan vara gynnsamt för populationen. Samma sak gäller om 

samtliga havtornsplantor i området är honplantor. Då kan pollinerande hanplantor 

planteras in. Varken blommor eller bär kunde hittas på havtornsplantorna i Blüchers 

park under sommaren 2011. Således torde alla havtornsplantorna i området vara 

hanplantor.  
 

Röjning kring befintliga havtornsplantorna samt eventuellt nyutplanterade 

havtornsplanter och upprätthållelse av den öppenhet som blir är ett krav för att 

utplantering av nya plantor ska vara lönsamt samt för att befintliga havtornsplantor inte 
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ska gå förlorade. Om antalet havtornsplantor i Blüchers park ökar samt kvalitén hos 

dessa, så kan även jordhumleflugan (Pocota personata) komma att gynnas. 
 

Oxtunga (Anchúsa officinális) växer på sandig, kulturpåverkad, öppen och solexponerad 

mark (Anderberg 2008). Arten kan inte växa i skugga eftersom den kräver mycket ljus. 

Väldränerad, fuktig jord är ytterligare ett krav som arten har (Plants for at future 2010).  
 

Oxtunga återfinns i delområdena 1, 2, 6A, 7, 8 och 9, men frekvensen är låg i samtliga av 

dessa delområden (X-Få, se tabell 2 samt bilaga 2). Orsaken till detta är troligen att 

områdena i fråga endast hjälpligt uppfyller de krav som arten ställer för att trivas. 

Beskuggning på grund av igenväxningen av stora träd är ett av problemen för arten. Det 

faktum att markerna klipps regelbundet är ett annat. De få exemplar av oxtunga som 

förekommer i parken hinner inte fröa av sig innan de klipps ner. Oxtunga kan dessutom 

inte föröka sig vegetativt (Philipp 1981) vilket försvårar artens fortlevnad i parken 

ytterligare. Arten går däremot bra att odla och plantera ut (Plants for at future 2010) 

och detta skulle kunna fungera under förutsättning att delområdena i vilka oxtunga 

växer sköts med en, för kulturpåverkade naturområden, mer skonsam hävd (så som 

slåtter eller bete).  
 

Om antalet oxtungeplantor ökar i Blüchers park samt kvalitén hos dessa, så är 

mosshumlan (Bombus muscorum) en av de arter som skulle kunna kommat att gynnas. 
 

Plisterarter (Lámium och Lamiástrum) växer främst på kulturpåverkad mark 

(Anderberg 1999). Arterna i denna grupp föredrar solexponerade eller halvskuggiga 

platser med sandig, fuktig jord (Plants for at future 2010). 
 

I Blüchers park påträffas vitplister (Lámium album) i samtliga delområden, utom i 

delområde 3. Gulplister (Lamiástrum galeóbdolon) förekommer endast i delområde 8. 

Artgruppens frekvens är låg (X-Få, se tabell 2 samt bilaga 2) i samtliga delområden utom 

i delområde 2, där vitplister förekommer i relativt hög frekvens (Få-Fl, se tabell 2 samt 

bilaga 2). Artgruppens härdighet mot beskuggning är fördelaktigt för dennas fortlevnad 

i den igenväxande parken, men någon typ av hävd, så som exempelvis slåtter skulle 

troligen komma att gynna artgruppen ytterligare.  
 

Plistrar självsår sig vanligtvis och något ingripande från människor behövs normalt inte. 

Om artgruppen behöver sås ut för hand, så kan detta göras direkt på plats så fort fröna 

från befintliga plantor mognat. Artgruppen förökar sig även vegetativt genom rotdelning 

(Plants for a future 2010) men eftersom detta innebär kloning av befintliga plantor 

istället för genutbyte mellan dessa, så är frösådd att föredra. För att fröspridning ska 

leda till tillväxt hos arterna krävs det dock att någon typ av hävd som ger artgruppen 

utrymme att sprida sig och växa förekommer. 
 

Om antalet plisterplantor ökar i Blüchers park samt kvalitén hos dessa, så kan även 

mosshumla (Bombus muscorum) och sotsandbi (Andrena nigrospina) komma att främjas 

i området. 
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Sälg-, pil- och videarter (Sálix ssp.) är dioika individer med han- och honblommor på 

skilda plantor. I Blüchers park återfinns fyra videarter (Sálix auríta, Sálix cinérea, Sálix 

fragilis och Sálix cáprea). Sälgen (2 individer) återfinns i delområde 7 och 8. Denna art 

kan växa i halvskugga, men videarterna och pilen kräver fullt solläge för en gynnsam 

fortlevnad (Plants for a future 2010). Videträden står i delområdena 3, 7 och 8. Dessa 

skulle behöva frihuggas och därefter hållas fria från kringväxande och beskuggande 

vegetation. Detta skulle sannolikt öka chansen till fortlevnad och tillväxt hos arterna 

ifråga. Pilen återfinns i delområde 1. Denna står redan helt öppet och ingen frihuggning 

krävs.  

 
Inga sälg-, pil- eller videarter är självbefruktande, vilket är fördelaktigt för att motverka 

inavel, men eftersom arterna är dioika, så krävs det att både honplantor och hanplantor 

av samma art växer i närheten av varandra för att honplantans blommor ska kunna 

pollineras, befruktas och vidare ge frukt eller fröer (Plants for a future 2010).  
 

Om antalet sälg-, pil- och videarter i Blüchers park ska öka samt kvalitén hos dessa, så är 

det önskvärt att plantera ut fler plantor av motsatt kön än de i området befintliga. Innan 

en eventuell plantering, så krävs det dock frihuggning av befintliga plantor och efter 

frihuggningen är upprätthållelse av öppen, solexponerad mark kring gamla och nya 

plantor ett krav.  
 

Om sälgarna och pil- och videträden i Blüchers park gynnas så att dessa ökar eller 

befintliga individer hålls friska och livsdugliga, så kan även Spetssandbiet (Andrena 

apicata) komma att gynnas och öka i antal i området. 
 

Vickerarter (Vicia ssp.) växer på torra gräsmarker på sandiga, gärna kalkhaltiga jordar 

(Anderberg 2004). Arterna i denna grupp föredrar fullt solljus, men kan även växa i 

halvskugga (Plants for a future 2010). 
 

I Blüchers park återfinns två vickerarter; kråkvicker (Vicia cracca) och vårvicker (Vicia 

lathyroídes). Kråkvicker förekommer i låg frekvens (X-Få, se tabell 2 samt bilaga 2) i 

delområde 4 och 5 och vårvicker hittades i endast ett exemplar, under en tall i 

delområde 9. Den låga förekomsten hos arterna beror troligen på att båda arterna 

kräver någon form av hävd för att de ska överleva, en skötsel som inte förekommer i de 

partier där vickerindividerna hittades.  
 

Vårvicker är mer känslig för upphörd hävd än vad kråkvicker är. Någon enstaka säsong 

utan hävd innebär en kraftig minskning i antal individer hos denna art. Flera säsonger 

utan hävd leder till att arten dör ut i det ohävdade området. Kråkvicker ökar i antal den 

första tiden efter att en tidigare regelbundet förekommande hävd upphör. En längre tid 

utan hävd innebär dock att arten minskar kraftigt i individantal för att till slut försvinna 

helt (Ekstam 1997). 
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Vickrar anses främjas mer av bete än av slåtter och gynnas ytterligare om växtplatsen 

störts av relativt hårt tramp (bete med nötkreatur) säsongen innan (Ekstam 1997). För 

att öka individantalet direkt kan arten frösås på lämpliga markpartier (Plants for a 

future 2010), men för att detta ska gynna arten på sikt, så krävs det någon typ av hävd 

på växtplatsen. Om vickerarterna i Blüchers park gynnas så att antalet individer ökar 

samt kvalitén hos dessa, så skulle även mosshumla (Bombus muscorum) och sotsandbi 

(Andrena nigrospina) kunna komma att främjas i området. 
 

Väddklint (Centauréa scabiósa) växer på torr och öppen, solexponerad mark 

(Anderberg 2006). Arten klarar torka mycket bra och jorden får gärna vara väldränerad 

och näringsfattig (Plants for a future 2010).  
 

Väddklinten i Blüchers park påträffas endast i delområdena 6A. Frekvensen är låg (E-Få, 

se tabell 2 samt bilaga 2). Anledningen till den låga frekvensen hos arten beror mest 

sannolikt på den rikliga förekomsten av högväxande gräs och örter. Dessa verkar 

kvävande för arten. Att arten förekommer i delområdet överhuvudtaget, kan tänkas 

bero på delområdets torra och väldränerade mark.  
  

Väddklint är relativt lätt att föröka, både genom frösådd och genom rotdelning, men 

arten missgynnas lätt om den inte får växa fri från kvävegynnade, högväxande gräs och 

örter (Plants for a future 2010). Det är därför viktigt att någon typ av hävd, så som 

exempelvis slåtter, förekommer på växtplatsen, både för att gynna förekommande 

plantor och för att en eventuell frösådd eller nyutplantering av väddklintplantor skall 

vara givande. Om väddklinten i Blüchers park ökar i antal och kvalité, så skulle även 

mosshumla (Bombus muscorum) och sotsandbi (Andrena nigrospina) kunna komma att 

öka i området. 
 

Väddväxter (Knáutia och Scabiósa) växer främst på solexponerad, väldränerad mark 

där jorden är torr till fuktig, men artgruppen kan även växa i halvskugga. Slåtter är 

gynnsamt för artgruppen, men inget krav för att växterna ska trivas (Ekstam 1997).  
 

Väddväxterna i Blüchers park återfinns i samtliga delområden utom i delområdena 3 

och 6B. I de delområden i vilka artgruppen förekommer, så ligger individfrekvensen 

mellan X-Få (se tabell 2 samt bilaga 2) förutom i delområde 6A där frekvensen är något 

högre. Att artgruppen har en relativt hög tålighet vad gäller växtplats är troligen 

huvudorsaken till varför väddväxterna återfinns i större delen av Blüchers park. 
  

Väddväxter är egentligen skyddade mot självbefruktning genom protandri (då det 

hanliga könsorganet (ståndaren) utvecklas före det honliga könsorganet (pistillen)). 

Trots detta kan självbefruktning ske och om det sker, så sänks viabiliteten hos 

avkomman från de själbefruktande individerna (Vange 2002). Fler plantor, från 

anderstädes populationer, bör således planteras ut för att genpoolen hos väddväxterna i 

Blüchers park inte ska vara allt för ensidig. Dock är någon form av hävd, till exempel 

slåtter, att föredra för att öka chansen till fortlevnad och tillväxt hos artgruppen. 
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Om antalet väddväxter i Blüchers park ökar samt kvalitén hos dessa, så skulle även 

antalet allmän metallvingesvärmare (Adscita statices) kunna komma att öka. 
 

Tabell 9. Lämpliga floraskötselåtgärder för varje förbindelseväxt i Blüchers park. 
 

Art/grupp Lämplig skötselåtgärd 

Blåmonke  

(Jasióne montána) 

I första hand bete med relativt hårt tramp, i andra hand slåtter. 

Hedblomster  

(Helichrysum arenárium) 

I första hand bete med relativt hårt tramp alternativt 

utplantering av frösådda plantor och därefter bete med relativt 

hårt tramp alternativt slåtter. 

Havtorn  

(Hippóphaë rhamnoídes) 

Frihuggning av befintliga plantor samt utplantering av nya 

plantor med motsatt kön än de på platsen förekommande. 

Oxtunga 

(Anchúsa officinális) 

Sådd och utplantering av plantor efter att, för arten lämpliga, 

slutplaceringar lokaliserats. 

Plisterarter 

(Lámium och Lamiátrum) 

Självsådd alternativt utspridning av fröer. 

Sälg- och videarter 

(Sálix ssp.) 

Utplantering av plantor med motsatt kön än de i området 

befintliga. 

Vickerarter 

(Vicia ssp.) 

Bete med relativt hårt tramp samt frösådd på, för arten, lämpliga 

markpartier.  

Väddklint 

(Centauréa scabiósa) 

Frö- och rotplantering på, för arten, lämpliga markpartier, helst 

fria från konkurrenskraftiga växtarter, därefter bete eller slåtter. 

Väddväxter 

(Knáutia och Scabiósa) 

Sådd av fröer och plantering av plantor från utsocknes 

populationer, därefter slåtter. 

 

Övriga förbindelseväxter i parken, utöver de ovan nämnda, är växtarter som finns i stor 

mängd (se mängddefinitionerna) i området. De är också tåliga arter som förökar sig lätt i 

de flesta nordiska miljöer (Anderberg 2009).  

 

4.4  Presumtiv skötsel av floran i Blüchers park 
 

Även om fårbete eller bete överhuvudtaget skulle vara den mest optimala 

skötselåtgärden för flera av förbindelseväxterna i Blüchers park, så finns det fortfarande 

en del negativa konsekvenser eller risker med denna typ av skötsel. Dessa konsekvenser 

och risker bör tas hänsyn till och vidare vägas in i ett eventuellt beslut om 

floraskötselåtgärder i parken.  
 

Bete stänger av delar av parkområdet från dagens parkbruk, så som lek, hundrastning 

med mera. Allt för hårt bete kan leda till större skada än nytta än inget bete alls (Helldin 

2006). Vidare finns det alltid en risk att djuren släpps lösa eller till och med stjäls 

eftersom de inte kommer att vara ständigt övervakade. 
 

Även målkonflikter kan uppstå. Exempelvis skulle gynnandet av Salix-träd kunna leda 

till igenväxning och vidare missgynnande av ljuskrävande växtarter så som exempelvis 

väddklint och vickerarter. Ytterligare ett exempel är bränningen av ljungheden 

(delområde 4, se figur 2) där en allt för frekvent (djup) bränning skulle kunna leda till 
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att flera av de växtarter som förekommer endast i detta delområde utplånas från 

parken, vilket vidare skulle innebära ett bakslag för floradiversiteten i området. Troligt 

är dock att bränning på sikt skulle komma att främja andra, mer konkurrenssvaga arter 

eftersom den hög- och igenväxande vegetationen skulle komma att elimineras. Dock 

skulle det efter bränning, för gynnandet av konkurressvaga arter, vara nödvändigt att 

bruka någon typ av hävd (exempelvis bete) kontinuerligt i delområdet. 
 

Slåtter i större delen av parken är en alternativ hävd till bete. Slåtter kan genomföras 

med effektiva verktyg av parkskötare eller andra utbildade personer och behöver endast 

genomföras en gång per säsong. Det är således en relativt resurssparande metod. 

Parken skulle samtidigt, till skillnad ifrån om parken skulle inhägnats och betats, komma 

att fortsätta vara tillgänglig för de kringboende. Ytterligare en idé är att låta intresserade 

bybor få integreras i skötselbruket och under uppsikt tillåtas slåttra på egen hand på 

gammeldags vis, med lie.  
 

Slåtter är betydligt mer kostsamt än vad bete är, både vad gäller ekonomiska kostnader 

och arbetsinsats (se tabell 7 och 8). Den årliga kostnaden för slåttring av två hektar gräs- 

och ängsmark i Blüchers park skulle komma att ligga kring cirka 1220 – 2970 euro. 

Kostnadsvariationen beror på om arbetet utföras för hand eller med hjälp av maskiner 

samt om växtmaterialet som slås ska samlas och bearbetas för användning eller samlas 

för att kastas bort. Införsel av bete på på två hektar i parken innebär en fast kostnad för 

stängsling (cirka 2560 euro) och en fortlöpande kostnad för övervakning, försäkringar 

med mera (cirka 380 euro per år) (Priha 2003).  

 

Bete är således en billigare floraskötselåtgärd än vad slåtter är, men genom att väga de 

olika floraskötselåtgärders övriga för- och nackdelar mot varandra (se avsnitt 4.4, stycke 

två och fyra) så kan slutsatsen dras att slåtter troligen är den bästa floraskötselåtgärden 

för Blüchers park som helhet. Detta sett både ur ett kortsiktigt och ur ett långsiktigt 

perspektiv. Att bränna av hela eller delar av delområde 4 samt genomföra viss 

markomrörning i delar av parken är dock fortfarande aktuellt. Men detta görs, som 

tidigare nämnts, endast en gång vart tredje till vart sjätte år. Fröspridning och 

utplantering av fler förbindelseväxter samt röjning kring ljuskrävande träd och buskar 

är ytterligare åtgärder skulle kunna komma att gynna befintlig växtlighet samt 

artrikedomen i parken. 

 

I tabellen nedan (tabell 10) redovisas en sammanfattning av de specifika 

skötselförslagen till de olika delområdena i Blüchers park samt vilka förbindelseväxter 

och vidare funna rödlistade insektsarter som skulle kunna komma att gynnas av dessa 

åtgärder. 
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 Tabell 10. Sammanfattning av specifika skötselförslag till de olika delområdena i Blüchers park 

samt vilka förbindelsväxter och vidare funna rödlistade insektsarter som skulle kunna komma 

att gynnas av dessa åtgärder.  

Del-

område 

Floraskötselåtgärder Gynnade 

förbindelseväxter 

Gynnade funna rödlistade 

insektsarter 

 

1 

Slåtter eller bete samt 

fröspridning. 

Plisterarter, pil, 

väddväxter 

Mosshumla, Allmän 

metallvingesvärmare, 

Sotsandbi, Spetssandbi 

 

2 

Slåtter eller bete, 

fröspridning samt 

markomrörning. 

 

Plisterarter 

 

Mosshumla 

 

3 

Frihuggning av videträd, 

upprätthållelse av öppen 

mark, slåtter eller bete 

samt markomrörning. 

 

Vide, väddväxter 

Mosshumla, Allmän 

metallvingesvärmare, 

Sotsandbi, Spetssandbi 

 

4 

Successiv bränning tidig 

vår, därefter fröspridning 

och fårbete. 

Blåmonke, plisterarter, 

vickerarter, väddväxter  

(samt ljung) 

Mosshumla, Allmän 

metallvingesvärmare, 

Sotsandbi, Spetssandbi 

 

5 

Frihuggning av 

havtornsplantor, slåtter, 

utplantering av nya 

plantor samt eventuell 

fröspridning. 

 

Blåmonke, havtorn, 

plisterarter, 

vickerarter, väddväxter 

 

Mosshumla, Spetssandbi, 

Allmän metallvingesvärmare, 

Jordhumlefluga, Sotsandbi,  

 

6A 

Slåtter, markomrörning 

samt eventuell 

fröspridning. 

Blåmonke, plisterarter, 

väddklint, väddväxter 

Mosshumla, Allmän 

metallvingesvärmare, 

Sotsandbi, Spetssandbi 

 

6B 

 

Slåtter eller bete samt 

eventuell fröspridning. 

 

Plisterarter 

 

Mosshumla 

 

7 

Frihuggning av videträd, 

bete samt eventuell 

fröspridning. 

 

Plisterarter, vide, 

väddväxter 

Mosshumla, Spetssandbi, 

Allmän metallvingesvärmare, 

Sotsandbi 

 

8 

Frihuggning av videträd, 

upprätthållelse av öppen 

mark, slåtter samt 

eventuell fröspridning. 

 

Plisterarter, sälg, vide, 

väddväxter 

Mosshumla, Spetssandbi, 

Allmän metallvingesvärmare, 

Sotsandbi 

 

 

9 

Frihuggning av 

havtornsplantor, 

utplantering av plantor, 

slåtter eller bete, 

markomrörning samt 

eventuell fröspridning. 

 

Blåmonke, havtorn, 

hedblomster, 

plisterarter, 

vickerarter, väddväxter 

 

Mosshumla, Jordhumlefluga, 

Allmän metallvingesvärmare, 

Hedsidenbi, Sotsandbi, 

Spetssandbi 
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Bilaga 1 

 

Samtliga funna växtarter i Blüchers park juni-augusti 2011. 

 

Art (svenskt namn) Art (latinskt namn) Delområden 

Apel Malus doméstica 6A 

Backnejlika Diánthus deltoídes 1, 2, 4, 6A, 7 

Backtimjan Thymus serpýllum 9 

Baldersbrå Matricária perforáta 1, 5, 9 

Bergsyra Rumex acetosélla 4, 5, 6B, 8, 9 

Bindvide Sálix auríta 7, 8 

Blåeld Échium vulgáre 9 

Blåmonke Jasióne montána 4, 5, 6A, 9 

Borsttåtel Corynéphorus canéscens 9 

Brännässla Urtíca dióica 1, 3, 6A, 7, 8, 9 

Ek Quercus robur 1, 2, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7, 8, 9 

Engelskt rajgräs Lólium perénne 2, 8, 9 

Flockfibbla Hieracium umbellátum 4, 5, 6A, 9 

Fläder Sambúcus nigra 4, 6A, 7, 9 

Fyrkantig johannesört Hyperícum maculátum 1, 3, 6A, 7 

Fårsvingel Festúca ovína 4, 9 

Fältarv Cerástium arvénse 4 

Fältmalört Artemísia campéstris 1, 2, 4, 5, 6A, 6B, 8, 9 

Fältveronika Verónica arvénsis 1, 8, 9 

Fältvädd Scabiósa columbária 4 

Gatkamomill Chamomílla suavéolens 1, 5, 6B, 7, 8, 9 

Glasbjörk Bétula pubéscens 4, 5 

Gråbinka Erígeron acer 9 

Gråbo Artemísia vulgáris 1, 2, 4, 5, 8, 9 

Gråvide Sálix cinérea 3 

Grässtjärnblomma Stellária gramínea 1, 2, 3, 4, 5, 6A, 7, 9 

Gul fetknopp Sedum acre 4, 5, 6B, 8, 9 

Gul nunneört Pséudofumaria lútea 8 

Gullris Solidágo virgáurea 4 

Gulmåra Gálium verum 1, 3, 4, 5, 6A, 7, 8, 9 

Gulplister Lamiátrum galeóbdolon 8 

Gulsporre Linária vulgáris 1, 3, 4, 5, 6A, 9 

Gårdsgroblad Plantágo major 1, 4, 5, 6B, 7, 8, 9 

Gårdsskräppa Rumex longifólius 2 

Hallon Rubus idaéus 4, 7 

Hampdån Galeópsis speciósa 3 

Harklöver Trifólium arvénse 1, 4, 5, 6A, 6B, 8, 9 

Harkål Lápsana commúnis 8 

Harris Cýtisus scopárius 5 

Hassel Córylus avellána 4, 5, 7, 9 

Havtorn Hippóphaë rhamnoídes 5, 9 

Hedblomster Helichrysum arenárium 9 
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Humlelusern Medicágo lupulina 1, 4, 6B, 9 

Hundkäx Anthríscus sylvéstris 1, 7 

Hundäxing Dáctylis glomerata 1, 2, 3, 4, 5, 6A, 7, 8 

Häckoxel Sorbus mougeotii 5, 7 

Hägg Prunus padus 4, 5, 6A, 7 

Häggmispel Amelánchier spicáta 4, 5, 7, 8, 9 

Hönsarv Cerástium vulgáre 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 8, 9 

Höstfibbla Leóntodon autumnális 1, 4, 5, 6B, 8, 9 

Jordgubbar Fragária ananássa 5 

Jordklöver Trifólium campéstre 1, 4, 5, 6B, 8, 9 

Jordreva Glechóma hederácea 4, 6A, 6B, 7, 8, 9 

Järnek Ilex aquifólium 5, 7, 8, 9 

Kal nyponros Rosa dumális 5, 8, 9 

Kal stenros Rosa canína 4, 5 

Kanadabinka Conýsa canadénsis 4, 5, 6B, 9 

Kattfot Antennária dióica 5 

Kirskål Aegopódium podagrária 4, 7, 8, 9 

Knylhavre Arrhenátherum elátius 1, 2, 3, 4, 5, 6A, 7 

Knytling Herniária glabra 5 

Knäckepil Sálix fragilis 1 

Krusskräppa Rumex crispus 1, 2 

Krustistel Cárduus crispus 8 

Kruståtel Deschámpsia flexuósa 4, 9 

Krypven Agróstis stolonífera 7 

Kråkvicker Vicia cracca 4, 5 

Kustgran Ábies grandis 5 

Kvickrot Elytrígia répens 1, 2, 5, 6B, 8, 9 

Kålmolke Sónchus oleráceus 5, 8 

Kärrgröe Poa triviális 8 

Kärrstjärnblomma Stellária palústris 7 

Körsbärsplommon Prunus cerasífera 2, 4, 6A, 7, 8, 9 

Lejongap Antirrhinum majus 4 

Lentåtel Holcus mollis 4, 8 

Liljekonvalje Convallária majális 4 

Liten blåklocka Campánula rotundifólia 1, 2, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7, 8, 9 

Ljung Callúna vulgáris 1, 4, 5, 9 

Lomme Capsélla bursa-pastóris 1, 4, 5, 6B, 8, 9 

Luddtåtel Holcus lanatus 5 

Lönn Acer platanoídes 4, 5, 6A, 7, 8, 9 

Majveronika Verónica serpyllifólia 6A, 8 

Mattfibbla Pilosélla peleteriána 1, 2, 4, 5, 6A, 6B, 7, 8, 9 

Mjölkört Epilóbium angustifólium 1, 3, 4, 6A, 7 

Måbär Ribes alpínum 5, 8, 9 

Mörkt kungsljus Verbáscum nigrum 2 

Nejlikrot Geum urbánum 8, 9 

Nysört Achilléa ptármica 3, 4, 6A 

Ogräsmaskros Taráxacum ruderália  1, 2, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7, 8, 9 

Ostenfeldsmaskros Taráxacum ostenféldii 2 
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Oxel Sorbus intermédia 4, 5, 8 

Oxtunga Anchúsa officinális 1, 2, 6A, 7, 8, 9 

Parksmörblomma Ranúnculus friesianus 3, 4 

Pimpinellros Rosa pimpinellifólia 5 

Raklosta Bromópsis erécta 9 

Robinia Robinia pseudóacacia 5 

Rotfibbla Hypochoéris radicáta 1, 4, 5, 6A, 6B, 7, 8, 9 

Rödek Quercus rubra 5, 9 

Rödklöver Trifólium praténse 3, 4, 5 

Rödkörvel Tórilis japónica 1, 2, 5, 6B, 7, 8 

Rödmire Anagállis arvénsis 6B 

Rödsvingel Festúca rubra 2 

Rödsyra Rumex tenuifólium 1, 4, 5, 6A, 6B, 9 

Rödven Agróstis capilláris 1, 2, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7, 9 

Röllika Achilléa millefólium 1, 2, 4, 5, 6A, 6B, 7, 8, 9 

Rönn Sorbus aucupária 3, 4, 5, 6A, 7, 8, 9 

Rörflen Phaláris arundinácea 1 

Sandkrassing Teesdália nudicáulis 4, 5 

Sandnarv Arenária serpyllifólia 1, 4, 5, 6B, 9 

Sandvita Bertéroa incána 1, 2, 4, 5, 6A, 6B, 7, 9 

Skatnäva Eródium cicutárium 1, 4, 6B, 9 

Skelört Chelidónium majus 7 

Skogsalm Ulmus glabra 7 

Slån Prunus spinósa 9 

Smal trampört Polýgonum negléctum 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7, 8, 9 

Smalgröe Poa angustifólia 6B, 8, 9 

Smultron Fragária vesca 4, 5 

Småfingerört Potentílla tabernaemontáni 1, 4, 8, 9 

Smågröe Poa subcaerúlea 1, 2, 4, 5, 6A, 6B, 7, 8, 9,  

Småsnärjmåra Gálium spúrium 7 

Snärjmåra Gálium aparíne 1, 3 

Snöbär Symphoricárpus álbus 5 

Sparvnäva Geránium pusillum 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Spenslig ullört Logfia mínima 9 

Spetshagtorn Crataégus rhipidophylla 5 

Spädnarv Arenária leptocládos 1, 4, 5, 8, 9 

Stenmåra Gálium saxátile 4, 8 

Stjärnstarr Carex echináta 4 

Stor blåklocka Campánula persicifólia 5, 8 

Stor ängssyra Rumex thyrsiflórus 1, 2, 3, 4, 5, 6A, 7, 8, 9 

Storven Agróstis gigantéa 8 

Stånds Senécio jacobaéa 5 

Sumpfräne Roríppa palústris 5, 9 

Svartkämpe Plantágo lanceoláta 1, 2, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7, 8, 9 

Sälg Sálix cáprea 7, 8 

Sötbjörnbär Rubus plicátus 7 

Sötkörsbär Prunus ávium 4, 6A, 7, 8 

Tall Pinus sylvéstris 4, 5, 6A, 6B, 9 
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Teveronika Veronica chamaédrys 2, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7, 8, 9 

Timotej Phleum praténse 1, 2, 4, 5, 6B, 7, 8, 9 

Toppdån Galeópsis bífida 3, 4, 7, 8 

Trubbhagtorn Crataégus monógyna 6A, 6B 

Trädgårdssyra Rumex rugosus 2, 3, 4, 5, 7 

Tusensköna Bellis perénnis 1, 4, 5, 6B, 7, 8, 9 

Tuvknavel Scleránthus polycárpos 1, 4, 5, 6A, 6B, 8, 9 

Tuvsvingel Festúca communáta 4, 5, 6B, 7, 8, 9 

Vanlig bergtall Pinus mugo 6A, 9 

Vanlig femfingerört Potentílla agréntea 1, 2, 4, 5, 6A, 6B, 8, 9 

Vanlig gråfibbla Pilosélla officinárum 2, 4, 5, 6A, 6B, 8, 9 

Vanlig pilört Persicária lapathifólia 1 

Vanlig smörblomma Ranúnculus acris 1, 3, 4, 8 

Veketåg Juncus effúsus 3, 4, 7 

Vildkaprifol Lonicéra periclýmenum 4 

Vitklöver Trifólium repens 1, 2, 4, 5, 6A, 6B, 7, 8, 9 

Vitknavel Scleránthus perénnis 9 

Vitplister Lámium album 1, 2, 4, 5, 6A, 6B, 7, 8, 9 

Vårarv Cerástium semidecándrum 1, 4, 6B, 7, 9 

Vårtbjörk Bétula péndula 3, 4, 5, 7, 8 

Vårveronika Verónica verna 9 

Vårvicker Vicia lathyroídes 9 

Våtarv Stellária média 4, 5, 6A, 7, 8, 9 

Väddklint Centauréa scabiósa 6A 

Åkerfräken Equisétum arvénse 1, 2, 3 

Åkertistel Círsium arvénse 1, 2, 3 

Åkerveronika Verónica agréstis 1 

Åkerviol Víola arvénsis 5, 8, 9 

Åkervädd Knáutia arvénsis 1, 3, 4, 5, 6A, 7, 8, 9 

Äkta johannesört Hyperícum perforátum 1, 2, 4, 5, 6A, 6B, 8, 9 

Ängsfryle Lúzula multiflóra 4 

Ängshaverrot Tragopógon praténsis 1, 2, 3, 5, 6A, 6B, 9 

Ängsmaskros Taráxacum hamáta 9 

Ängssvingel Festúca praténsis 2 

Ängssyra Rumex acetósa 1, 2, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7, 8, 9 

Äppelros Rosa rubiginósa 5 

Ärenpris Verónica officinális 4, 6A 

 

 

 Totalt 175 funna växtarter i Blüchers park juni-augusti 2011. 
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Bilaga 2 
 

Tabell över samtliga funna växtarter i Blüchers park samt dessas 

frekvens per månad i varje delområde. 
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Bilaga 3 

 

Rutanalys för Delområde 1   

 

 

 
 

 

Totalt antal funna kärlväxtarter i delområde 1 juni-augusti 2011: 64 stycken 
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Bilaga 4 

 

Rutanalys för Delområde 9 

 

 

 
Totalt antal funna kärlväxtarter i delområde 9 juni-augusti 2011: 92 stycken 
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Bilaga 5 
 

Rank – abundance diagram för varje delområdes genomsnittliga förekomst av 

kärlväxtarter per 50 kvadratmeter. 
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Bilaga 6 

 
Definitioner  
 

Diversitet: Ekologisk term som använd för att uttrycka artrikedom i relation till 

individantal eller enbart antalet arter inom en viss yta (Nationalencyklopedin 2011). 

 

Fuktäng: Öppen kalkrik eller kalkfattig ängsmark med god vattenförsörjning och en 

örtrik vegetation med inslag av storbladiga och ganska bredbladiga gräs (Anderberg 

1999). 

 

Förbindelseväxt: Växtart som är kopplade till en viss insektsart, vilken är direkt 

beroende av denna växtart för sin fortlevnad. 

 

Gräsmark: Öppen till halvöppen, ofta flackt område täckt av gräs (Länsstyrelsen 2009). 

 

Hed: Växtsamhälle där låga risartade växter eller smalbladiga gräs eller gräsliknande 

växter dominerar, ofta med ett bottenskikt av mossor eller lavar; dock undantages 

liknande vegetation på myrar (Nationalencyklopedin 2011). 

 

Lavhed: Hed där vegetationen huvudsakligen utgörs av på marken växande lavar 

(Svenska Akademin 2010). 

 

Ljunghed: Vanligen artfattig hed med lågt näringsinnehåll där vegetationen 

huvudsakligen utgörs av ljung (Anderberg 2008). 

 

Grönområde: Allmänt begrepp för alla typer av mark i bebyggelse som inte täcks av 

byggnader eller hård beläggning (Statens folkhälsoinstitut 2009). 

 

Rank – abundance diagram: Diagram som används av ekologer för att visa den relativa 

artrikedomen i ett område, en del av den biologiska mångfalden. Diagramet kan även 

användas för att visualisera artrikedom och arters enhetlighet (Allaby 2004). 

 

Sandhed: växtsamhälle som domineras av låga risartade växter och smalbladiga gräs 

eller gräsliknande växter, ofta med ett bottenskikt av lavar och/eller mossor och med 

större eller mindre partier öppen sandmark ofta bildad genom antropogen påverkan 

(Nationalencyklopedin 2011). 

 

Torräng: Näringsfattig, torr, trädfri, ofta kalkrik och väldigt artrik äng (Nieminen 2010). 

 

Äng: vegetation som främst består av gräs och örter, ibland med träd (lövängar) och 

som ofta, särskilt vid slåtter eller hävd och efterbete, är mycket artrika 

(Nationalencyklopedin 2011). 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A4s
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Ört: Fröväxt som inte alls eller endast obetydligt är förvedad och vars ovanjordiska 

delar vanligen dör bort vid vegetationsperiodens slut eller efter frösättningen 

(Nationalencyklopedin 2011). 


