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Sammanfattning 

Vänga mosse är en av de sex stora mossarna i Borås Stad med högsta naturvärde. Samtliga 

dessa mossar hotas av igenväxning av busk- och trädvegetation. Denna rapport presenterar en 

undersökning om hur Vänga mosse växer igen och vilka de troliga orsakerna kan vara. 

En jämförelse av vegetationen på fem flygfoton från 1955, 1964, 1983, 1996 och 2007 över 

Vänga mosse genomfördes med hjälp av ArcGIS. Då flygfotona är uppbyggda av pixlar gick 

metoden ut på att dela upp fotonas pixlar i två värden för att sedan beräkna hur arean av 

igenväxningen har förändrats över tiden.  Analysen visar att Vänga mosse har växt igen med 

43,5% sedan 1955 och att den årliga igenväxningen varierat avsevärt mellan de olika 

perioderna. Av de fyra faktorer som undersöktes; temperatur, nederbörd, kvävenedfall 

(nitratkväve och ammoniumkväve) och svavelnedfall är det temperatur, nederbörd och 

kvävenedfallet som korrelerar positivt med igenväxningen.  Nytt är att svavelnedfallet har en 

stark negativ korrelation till igenväxningen, vilket indikerar att den sura nederbörden under 

förra århundrandet har bromsat upp mossens igenväxning.  



Abstract 

Vänga bog is one of the six large peat bogs in the Borås municipality which all have high 

biodiversity. All of these bogs are threatened by encroachment of shrubs and trees. This report 

presents a study of how the shrubs and trees are invading Vänga bog, and what the possible 

causes might be. 

A comparison of vegetation via five aerial photos over Vänga bog from 1955, 1964, 1983, 

1996 and 2007, was conducted using ArcGIS. Aerial photos are made up of pixels and the 

method used was to dived the pixels in two values (open ground and shrubs-trees) and then to 

calculate how the area of shrubs and trees has changed over time. The analysis shows that 

there was an increase in growth of 43.5% from 1955 to 2007 and that the annual growth 

varied considerably between the different periods.  

Four factors were examined to determine the possible cause of such changes, namely, 

temperature, precipitation, atmospheric nitrogen (nitrate and ammonium) and sulphur 

deposition. The analysis contained within this report shows that temperature, precipitation and 

nitrogen deposits have a positive correlation to the growth of shrubs and trees. However, 

sulphur deposition exhibited the strongest correlation, indicating an inhibiting effect on    

growth of shrubs and trees during the end of the last century. These are new results when 

sulphur deposition was assumed to be a potential cause of growth of shrubs and trees on bogs 

in southern Sweden. 
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1. Introduktion 

1.1 Våtmarker 

Sverige är ett av de mest våtmarksrika länderna i världen och består av drygt  

9 miljoner hektar våtmark dvs. en femtedel av Sveriges landyta 

(Naturvårdsverket 2005). Det finns 60 000 km
2
 myrmark, 30 000 km

2
 sjöar,  

26 000 km
2
 sumpskogar och 7000 km

2
 övrig våtmark i Sverige (Sveriges 

Ornitologiska Förening 2003).  Cirka 3 miljoner hektar våtmark har försvunnit 

i Sverige sedan 1800-talet, framför allt genom att myrar omvandlats till bördig 

odlingsmark då marken dikades. Detta har bidragit till att myrar är en av de 

mest hotade våtmarkstyperna. 

 

1.2 Mossar växer igen 

Idag har exploateringen på mossarna minskat men dikena finns kvar och detta 

har lett till att mossarna växt igen. Intressant är även att opåverkade mossar 

växer igen och över hela landet ökar träden på de tidigare öppna mossarna. 

Detta tyder på att det är andra faktorer än dikning som hotar mossarna i Sverige 

(Vartia 2006).  Flertalet studier visar att under det senaste århundradet har 

trädtäckningen på mossar i södra Sverige ökat (Gubbarsson & Rydin 1998). 

Troliga orsaker till igenväxningen som skett är klimatförändring i form av 

förändrad nederbörd och temperatur, en ökad näringstillförsel i form av kväve- 

och svavelnedfall, dikning, kalkning och en upphörd hävd (Bernes 2011, Vartia 

2006).   
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1.3 Troliga orsaker till igenväxningen  

Torvbildande våtmarker som mossar, domineras av vitmossor, Sphagnum. De 

får sin näringstillförsel endast från nederbörden (Aerts et al. 2001) och kväve 

har varit den främsta tillväxtbegränsade faktorn (Aerts, Malmer & Wallen 

1992).  Samspelet mellan vitmossorna och kärlväxterna på en mosse är 

beroende av vitmossornas tillväxt och produktion (Granberg, Gunnarsson & 

Nilsson 2004). Vitmossorna har en förmåga att skapa en sur, näringsfattig, kall 

och syrefri miljö runt omkring sig vilket gör att de kan konkurrera ut andra 

växter. Detta leder till att tillväxten av kärlväxter hämmas och vitmossorna 

gynnas (van Breemen 1995).  Ökar kvävetillgången kan detta samspel förstöras 

då en ökad kvävetillströmning kan ha en toxisk effekt på vitmossorna och 

inhibera tillväxten (Granberg, Gunnarsson & Nilsson 2004). I områden med 

högt kvävenedfall ersätts växtarter typiska för mossar av högväxta, 

kväveberoende växter och träd (Bobbink, Hornung & Roelofs 1998). 

Kvävenedfallet har varit så högt i södra Sverige att tillväxten på mossarna i 

södra Sverige tros vara begränsat av fosfortillgången och inte av 

kvävetillgången  (Aerts, Malmer & Wallen 1992).  

 

I England tros högt svavelnedfall från industrier vara orsaken till att 

vitmossorna kraftigt har minskat på vissa mossar (Aerts, Malmer & Wallen 

1992). Mossor och lavar är känsliga för ett ökat svavelnedfall vilket kan leda 

till att de allra känsligaste arterna försvinner. Svavelnedfallet tros vara orsaken 

till att vitmossorna nästan försvunnit i delar av England då en hög tillströmning 

av svavel kan ha en toxisk effekt.  Svavelnedfall har troligen mindre betydelse 
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för tillväxten av vitmossor på Svenska mossar (Gunnarsson, Granberg & 

Nilsson 2004). 

 

Den globala uppvärmningen kan göra att grundvattennivån minskar men ett 

varmare klimat kan även leda till att nederbörden ökar vilket kan motverka 

detta.  Förändringarna kommer antagligen att leda till större variationer i 

grundvattennivån och detta kan påverka vitmossorna negativt då de torkar ut 

och produktiviteten minskar  (Granberg, Gunnarsson & Nilsson 2004). En ökad 

avdunstning gör att det översta lagret torv torkar ut och vitmossornas ytliga 

rotsystem påverkas negativt. Däremot påverkas inte arter med ett djupare 

rotsystem t ex tall alls av uttorkningen utan kan till och med gynnas av detta 

genom att vitmossorna minskar (Gunnarsson & Rydin 1998) . Detta kan ha en 

stark påverkan på ekosystemet då en reduktion av vitmossor kan leda till en 

ökad tillväxt av kärlväxterna. När kärlväxter ökar blir konkurrensen om ljus 

större och vitmossorna minskar ännu mer genom skuggning av högre växter 

(Granberg, Gunnarsson & Nilsson 2004) .  

 

Dikning av myrmark har minskat kraftigt jämfört med de tidigare decennierna. 

Dock finns dikena fortfarande kvar och detta påverkar än idag vattenbalansen 

inom minst hälften av Sveriges myrareal (Bernes 2001). När våtmarker dikas 

förstörs den känsliga hydrologiska, hydrokemiska och biologiska samverkan 

och balans som finns i de orörda våtmarkerna. På samma sätt som 

klimatförändringen påverkar klimatet på mossarna medför även dikning att det 

blir torrare genom att avrinningen påskyndas. Det blir därmed ett torrare 
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lokalklimat som gör det lättare för träd och buskar att etablera sig (Löfroth 

1991).   

 

När våtmarker kalkas riskerar den naturliga vegetationssammansättningen att 

försvinna, framför allt hos vitmossor, levermossor och lavar. Istället tar 

brunmossor, gräs och starr över. Effekterna kan vara långvariga och det finns 

exempel ifrån södra Sverige där det har tagit upp till tjugo år för vitmossorna 

att återkoloniseras (Bernes 2011).  

 

En annan intressant teori om varför mossar växer igen är att den mänskliga 

påverkan upphört. Våtmarker var förr mycket viktiga för foder åt boskapen 

genom att utnyttjas som betesmark men även för hö genom att gräs, starr och 

örter slåttrades. Den mark som tidigare använts för slåtter och bete hotas idag 

av igenväxning. Orsaken till detta är troligen att vegetationen som tidigare 

hölls tillbaka kunde etablera sig när hävden upphört (Bernes 2011). 

 

1.4 Ekologiska konsekvenser av igenväxning 

Trots att många av våra våtmarker har försvunnit har de en stor internationell 

betydelse för de arter som håller på att försvinna på grund av exploatering av 

våtmarker i Europa (Bernes 2011). Vi har därför ett internationellt ansvar att 

bevara våtmarker, speciellt för flyttfåglar som är beroende av dem då de 

fungerar som häckningsbiotoper, rastlokaler och övervintringslokaler (Kjellson 

et al. 2005). 
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Vid igenväxning tenderar fågelfaunan att övergå från en myrfågelfauna till en 

skogsfågelfauna. Igenväxning är allvarligt från såväl fauna – som 

florasynpunkt, då den ursprungliga vegetationen kan slås ut och påskynda 

förloppet (Löfroth 1991). Däggdjur ökar både i art - och individantal då mer 

föda finns att tillgå när fler buskar växer upp. De arter som gynnas är de arter 

som kräver högbevuxet snårskikt och arter som är bundna till varierade typer 

av skogsbiotoper (Löfroth 1991). De arter som missgynnas är de som vill ha 

öppna ytor och de arter som är bundna till biotopen. Fauna och flora påverkas 

alltså både negativt och positivt, men det är de negativa effekterna som 

dominerar sett från naturvårdssynpunkt. (Bolund 1985).    

 

1.5 Vänga mosse 

Ett av de 16 nationella miljökvalitetsmålen är Myllrande våtmarker. Dessa mål 

har brutits ner av Borås Stad till lokala miljömål. Myllrande våtmarker 

innefattar flera etappmål och ett av dessa är att 50 % av våtmarkerna av högsta 

natur– och kulturvärde i kommunen ska ha ett långsiktigt skydd senast år 2010. 

 

Vänga mosse är en utav de sex stora mossar som finns i Borås Stad med högsta 

naturvärde (klass 1, enligt kommunens naturdatabas) och samtliga sex mossar 

hotas av igenväxning av busk- och trädvegetation.  

 

Vänga mosse är belägen 160 meter över havet och ligger 5 kilometer nordväst 

om Fristad i Borås kommun (bilaga 1). Det är en högmosse på totalt 279 hektar 

varav 269 hektar är ren våtmark och 10 hektar biyta. Av de 269 hektar är 130 



6 

 

hektar excentrisk högmosse (det östra planet), 92 hektar svagt välvd mosse (det 

västra planet) och 47 hektar åmad (Fig. 1). Rakt igenom mossen rinner Säveån, 

som sedan mynnar ut i Vänga damm. Säveån med omgivande mader meandrar 

igenom mossen och delar upp mossen i två mosseplan, ett östligt och ett 

västligt.  

 

Figur 1. Vegetationstyper på Vänga mosse. 1: Excentrisk mosse, 2: Svagt välvd 

mosse, 3: Mad vid vattendrag (Martinsson 1993). 

 

Det östra planet är det blötare planet och är rikt på höljor och blöta 

tuvullsdominerande partier. Här förekommer även en myrgöl, Lomsjön och 

flera fastmarksholmar. Det västra planet är torrare och mer risdominerat. Större 



7 

 

delen av mossen är en excentrisk mosse dvs. den får sitt vatten endast från 

nederbörden. 

 

Vänga mosse är en av Borås Stads mest värdefulla våtmarker. Det är inte bara 

arterna som ger det höga naturvärdet utan mossen som naturtyp med dess 

värden som storlek, variationsrikedom och att den är till stora delar opåverkad 

av dikning och kalkning som gör att den klassas högt i naturvärde. I Borås 

Stads Vattenresursplan benämns Vänga mosse som en extra värdefull våtmark 

på grund av sitt rika fågelliv. 

Idag har naturvärdet på Vänga mosse minskat något på grund av den 

igenväxning som skett, och därmed försvinnandet av fågelarter som är 

karakteristiska för öppna, stora högmossar. Skulle Vänga mosse klassas om 

idag, enligt naturvärdesbedömningstabellen, skulle antagligen klassningen bli 

klass 2, mycket höga naturvärden.  Syftet med denna studie är att undersöka 

den historiska igenväxningen av Vänga mosse och vad den eventuella 

igenväxningen kan beror på. 

2. Metod  

2.1 Analys av flygbilder    

För att kunna svara på frågeställningen Växer Vänga mosse  igen? studerades  

historiska flygfoton från 1955, 1964, 1983, 1996 och 2007 för att analysera om 

förändring i busk- och trädvegetation har skett. Dessvärre kunde inget flygfoto 

från 1970-talet tillhandahållas. Flygbilderna tillhandahölls av Borås kommun 
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och Lantmäteriet. Flygbilderna analyserades i programvaran ArcGIS 10 och 

beräkningarna gjordes sedan i Excel.  

 

För att kunna analysera och jämföra flygbilderna georefererades flygfotona 

först, dvs. fotona kopplades till en översiktskarta.  

Därefter skapades en polygon för ytan runt våtmarken utifrån flygfotot från 

1955 eftersom det är busk- och trädvegetation på detta foto som ska jämföras 

med de senare flygfotona (Fig. 2). Ytan som valdes ut för analys är vald utifrån 

Våtmarksinventeringens (Martinsson 1993) karta av mossen. Dock skiljer sig 

storleken på området något på grund av att flygfotot från 1955 inte täcker lika 

stor yta som Våtmarksinventeringens karta. Därför analyserades 233,2 av 269 

hektar. Åmaden är heller inte medtagen i beräkningen eftersom det är endast 

busk- och trädvegetation på mosseplanen som är intressanta i denna analys.   

  

Figur 2. Polygonen som avgränsar Vänga mosse från flygfotot från 1955.  
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Polygonen användes sedan som mall för att klippa ut samma yta från varje 

flygbild med hjälp av verktyget Clip (Analysis). 

 

Rasterdatan är uppbyggd av pixlar och det är pixlarnas nyans som ligger till 

grund för analysen. För att kunna urskilja mörkare partier (busk- och 

trädvegetation) från ljusare partier (öppen mark) behövdes tydligare kontraster 

i fotona först skapas (Fig. 3). Detta gjordes genom att dela in pixlarnas värden i 

två klasser: 0-76 (busk- och trädvegetation = grön) och 77 → (öppen mark = 

orange) i Layer properties - Symbology  - Classification – Two classes (Natural 

Breaks). Pixlarnas klassificering verifierades sedan genom att jämföra 

klasserna med de verkliga flygfotona. 

  

Figur 3. Vänga mosse år 1955. Bilden visar hur pixlarna klassats om till två klasser. 

Den gröna färgen representerar busk- och trädvegetation och den ljusa färgen 

representerar öppen mark.  
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I detta steg beräknades även den totala arealen. Detta gjordes genom att ett fält, 

Area, först lades till i attributtabellen och arealen räknades sedan ut i 

kvadratmeter genom att använda funktionen Calculate Geometry. De två nya 

klasserna tilldelades ett nytt unikt värde genom att först lägga till ett nytt fält, 

Busk- och trädvegetation, i attributtabellen med hjälp av funktionen Field 

Calculator: Busk- och trädvegetation = 1 och Öppen mark = 0. 

 

En polygon skapades sedan för värdena i detta fält genom att använda 

funktionen Raster to Polygon (Fig. 4), där fältet Busk- och trädvegetation 

valdes i Value field. När polygonen skapades valdes alla nollor  ut med hjälp av 

Select Attribute för att kunna skapa en polygon med bara de pixlar som har 

klassats som öppen mark. Datan extraherades till ett nytt lager med alla de ytor 

som klassats som öppen mark. Detta resulterade i ett stort antal polygoner och 

för att lättare kunna beräkna arealen slogs först alla polygoner ihop till en stor 

polygon med hjälp av funktionen Dissolve.  
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Figur 4. Vänga mosse 1955. Den orangea ytan representerar öppen mark och den 

vita ytan representerar områden som inte klassats som öppen yta d.v. busk- och 

trädvegetation och myrgöl. 

 

För att undkomma problemet med att pixlar som klassats som busk- och 

trädvegetation men egentligen inte var detta utan områden med öppet vatten,  

t ex myrgölen på mossens östra plan, höljor, sänkor och torvtäktdiken, 

skapades också en polygon manuellt för de områden som bedömdes vara öppet 

vatten. Dessa polygoner slogs sedan ihop med den stora polygonen med hjälp 

av verktyget Union (Fig. 5). 
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Figur 5. Vänga mosse 1955. Områden som tidigare klassats som busk- och 

trädvegetation har nu klassats om till öppen mark t ex myrgölen. 

 

Den totala arealen öppen mark beräknades sedan för varje år på samma sätt 

som beskrivits tidigare.  

 

Med hjälp av ArcGIS räknades hela polygonens areal ut liksom den öppna 

markens areal för varje flygbild. Dessa värden användes för att beräkna hur den 

öppna markens areal har förändrats för varje år, dvs igenväxningsgrad, och hur 

stor förändringen var mellan de olika åren. Följande formel (1) användes i 

Excel för att beräkna en procentuell förändring av igenväxningsgraden mellan 

givna perioder:  

   Igenväxningsgrad = (ursprungsarealen - årets areal)/(ursprungsarealen)  (1) 
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Då tidsintervallerna är olika långa mellan när flygfotona är tagna beräknades 

även ett geometriskt medelvärde ut för varje period. Följande formel (2) 

användes: 

           
         (2) 

 

där x = igenväxningen per år i procent och n = antal år i perioden, 

i = är igenväxningen i procent för perioden 

 

2.2 Nederbörds-, temperatur-, kväve- och svaveldata 

För att kunna svara på den andra frågeställningen Om igenväxning har skett, 

vilka är de troliga faktorerna? studerades tillgänglig litteratur och 

vetenskapliga artiklar som berörde teorier om vad som hotar dagens mossar 

och vad hoten beror på.   

 

Dessa teorier sattes sedan i relation till Vänga mosse. Lokala klimatdata som 

använts hämtades från SMHI:s Luftwebb tjänst (http://luftweb.smhi.se). Ett 

excelblad laddades ner för Fristad (X1333935, Y64111763) med årliga 

medelnederbörds- och temperaturdata från 1961-2007.  

 

Då endast lokaldata för kväve- och svavelnedfallet fanns tillgängligt mellan 

1983-2007 valde jag istället att använda mig av uppgifterna av våtdeposition av 

sulfatsvavel, kväve- och svavelnedfallet vilka hämtades från ett diagram i 
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faktaboken Naturmiljö i siffror 2000 (Statistiska Centralbyrån).  

Kvävenedfallet redovisas både som nitratkväve och ammoniumkväve. 

 

För att jämföra hur temperaturen, nederbörden, kvävenedfallet (nitratkväve och 

ammoniumkväve) och svavelnedfallet förändrats mellan de olika perioderna,  

sattes dessa i relation till busk- och trädvegetationen.  

3. Resultat 

3.1 Växer Vänga mosse igen? 

Resultatet av analysen av flygfotona i ArcGIS visar att en tydlig ökning av 

busk- och trädvegetation, dvs. igenväxning, har skett sedan 1955 (Fig. 6). År 

1955 var mossen en öppen mosse men år 2007 är den till stora delar täckt med 

busk- och trädvegetation. En ökning syns framför allt på det östra planet då 

busk- och trädvegetation växer in från kanterna. Även en ökning syns runt 

dikena och myrgölen.  
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Figur 6. Igenväxningen av Vänga mosse utifrån analys av flygfoton 1955-2007. Den 

gröna färgen representerar busk- och trädvegetation och den ljusa representerar 

öppen mark.  
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Täckningsgraden av busk- och trädvegetation på Vänga mosse var år 1955 var 

4,3 %  och år 2007 47,8 %. Detta betyder att täckningsgraden har ökat med 

43,5 % -enheter på 52 år (Fig. 7).     

 

Figur 7. Täckningsgrad av busk- och trädvegetation på Vänga mosse. Beräkning av 

hur mycket den öppna marken har minskat på grund av ökning av träd och buskar 

jämfört med den totala ytan av mossen. 

 

Den linjära regressionen mellan täckningsgraden av busk-och trädvegetation 

och hela den undersökta perioden (52 år) är signifikant (r
2
=0,8109, P=0,037). 

 

Figur 8. Relationen mellan täckningsgraden av busk- och trädvegetation, x-axeln, och 
åren, x-axeln. Trendlinjen visar en positiv relation. 
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 En jämförelse om hur mycket igenväxningen ökade mellan de olika perioderna 

visar att den största ökningen var mellan 1996 och 2007 då den ökade med  

30 % -enheter medan den endast ökade med 0.15 % -enheter mellan 1964 och 

1983 (Fig. 9).  

 

Figur 9. Procent av total area som vuxit igen under de respektive perioderna. 

 

Då de jämförda perioderna är olika långa beräknades den geometriska årliga 

igenväxningen. Den årliga igenväxningen var i princip obefintlig under  

1964-1983. Under perioderna 1955-1964 och 1983-1996 växte 1 % av arealen 

igen årligen medan igenväxningstakten varit nära 2,5 % under 1995-2007 (Fig. 

10).  
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Figur 10. Genomsnittlig årlig geometrisk igenväxning under de olika perioderna.  

 

3.2 Vilka är de troliga faktorerna till igenväxningen? 

De troliga orsakerna till den igenväxning som skett på Vänga mosse är 

förändring i nederbörd, temperatur och svavel- och kvävenedfall (nitratkväve 

och ammoniumkväve). Faktorerna sattes i relation till den genomsnittliga årliga 

igenväxningen av träd och buskar (Fig. 11-15). Figur 11 visar relationen 

mellan den genomsnittliga årliga igenväxningen och den genomsnittliga årliga 

nederbörden. Trendlinjen visar att det finns en positiv korrelation mellan 

igenväxning och nederbörd. Korrelationskoefficienten för sambandet mellan de 

två variablerna är 0,6988 (Tabell 1), dvs en positiv korrelation.   
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Figur 11. Figuren visar relationen mellan den genomsnittliga årliga igenväxningen, y-

axeln, och den genomsnittliga årliga nederbörden, x-axeln. Trendlinjen visar en positiv 

relation mellan variablerna. 

 

Figur 12 visar relationen mellan den genomsnittliga årliga igenväxningen och 

den genomsnittliga årliga temperaturen. Trendlinjen visar positiv korrelation 

mellan igenväxning och temperatur.  Korrelationskoefficienten för sambandet 

mellan de två variablerna är 0,8525 (Tabell 1), dvs en starkt positiv korrelation. 

 

Figur 12. Figuren visar relationen mellan den genomsnittliga årliga ingeväxningen, y-

axeln, och den genomsnittliga årliga temperaturen, x-axeln. Trendlinjen visar en 

positiv relation mellan variablerna. 
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Figur 13 och 14 visar relationen mellan det årliga genomsnittliga nedfallet av 

nitratkväve och ammoniumkväve och igenväxningen. Trendlinjerna i båda 

figurerna har en positiv korrelation.  Korrelationskoefficienten för sambandet 

mellan igenväxning och nitratkväve är 0,4157 och sambandet mellan 

igenväxning och ammoinumkväve  är 0,6219 (Tabell 1). Värdena visar en 

positiv korrelation men att ammoniumkvävet har ett något starkare samband 

med igenväxningen än nitratkvävet.      

 

 

Figur 13. Figuren visar relationen mellan den genomsnittliga årliga igenväxningen, y-

axeln, och det genomsnittliga årliga nedfallet av nitratkväve, x- axeln. Trendlinjen visar 

en positiv relation mellan variablerna. 
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Figur 14. Relationen mellan den genomsnittliga årliga igneväxningen, y- axeln, och 

det genomsnittliga årliga nedfallet av ammoniumkväve, x- axeln.  Trendlinjen visar en 

negativ relation mellan variablerna. 

 

Figur 15 visar relationen mellan den genomsnittliga årliga igenväxningen och 

det genomsnittliga årliga svavelnedfallet. Trendlinjen visar en negativ 

korrelation mellan igenväxning och svavelnedfall.  Korrelationskoefficienten 

för sambandet mellan de två variablerna är  -0,9871 (Tabell 1), dvs en mycket 

starkt negativt korrelation. 

 

Figur 15. Relationen mellan den genomsnittliga årliga igenväxningen, y- axeln, och 

det genomsnittliga årliga nedfallet av sulfatsvavel, x-axeln. Trendlinjen visar en 

negativ relation mellan variablerna. 
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Tabell 1. Korrelationsmatris som visar korrelationsvärdet mellan igenväxningen, 

beroende variabel, och varje faktor, oberoende variabel, som tros ha påverkat 

igenväxningen. Sambandet mellan de olika variablerna, förutom svavelnedfallet, och 

igenväxningen är inte statistiskt signifikant (i.s) då p > 0,5.  

 SO4-S NO3-N NH4-N Nederbörd Temperatur 

r - 0,9871  0,4157 0,6219 0,6988 0,8525 

p P <0.05 i.s i.s i.s i.s 

 

4. Diskussion 

4.1 Resultat 

Min första frågeställning var om Vänga mosse växer igen och min analys visar 

att Vänga mosse växer igen. Vegetation har ökat med 43,5%-enheter mellan 

1955 och 2007. Detta betyder att mossen inte längre är en öppen mosse utan en 

trädbeklädd mosse.  

 

Resultat var väntat då en tydlig ökning av vegetation kan ses om flygfotona 

jämförs visuellt. Det mest intressanta med analysen är att den visar att 

igenväxningen inte har varit konstant över tiden utan varierat avsevärt under 

olika perioder, t ex mellan 1964-1983 då vegetationen endast ökade med  

0,01 % per år medan den ökade ökade med 2,41 % mellan 1996-2007.  

 

Min andra frågeställning var att undersöka vad de troliga orsakerna till den 

eventuella igenväxningen var.  Hoten mot en mosse i sydsverige är 

klimatförändring i form av förändrad nederbörd och temperatur, en ökad 
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näringstillförsel i form av kväve- och svavelnedfall, dikning, kalkning och en 

upphörd hävd (Bernes 2011, Vartia 2006). Dessa faktorer sattes i relation till 

Vänga mosse. Av de teorier som anses ligga till grunden för igenväxningen på 

en mosse spelar inte kalkning en roll för Vänga mosse då mossen aldrig har 

kalkats. Troligen spelar dikningen inte heller någon roll då vegetationen på 

mossen verkar ha ökat mer på det östra planet än på det västra planet. Om 

dikning är en orsak till igenväxningen borde det västra planet vara mera 

påverkat då det har dikats i större utsträckning. Förövrigt benämns Vänga 

mosse som mestadels opåverkad då endast ett fåtal diken finns på mossen. När 

det gäller hävden är det svårt att sätta detta i perspektiv till mossen då inga 

uppgifter finns angående detta. Det kan ändå vara en trolig orsak då spår av 

våtmarksslåtter vid maderna syns på flygfotona vilket kan betyda att mossen 

har utnyttjats som betesmark förr i tiden. Det går inte att avgöra när slåttern 

upphörde genom att studera flygfotona. 

 

Hoten mot Vänga mosse är antagligen en ökad temperatur, nederbörd och ett 

ökat kvävenedfall som in sin tur leder till en ökning av träd och buskar. Dessa 

faktorer visar en stark positiv korrelation till igenväxningen. Den största årliga 

igenväxningen var under perioden 1996-2007 då även temperaturen och 

nederbörden som högst. Kvävenedfallet var dock som högst under 1983-1996 

och näst högst under 1996-2007. Detta är intressant då man skulle kunna vänta 

sig att kvävenedfallet var som högst under den sista perioden då även den 

största årliga igenväxningen var som högst. Det kan vara så att effekten av det 

höga kvävenedfallet under 1983-1996 inte syntes förrän den senare perioden. 
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Resultatet var väntat för temperaturen men inte väntat för nederbörden då en 

ökad nederbörd borde gynna vitmossorna. Att både temperaturen och 

nederbörden hade en positiv korrelation till igenväxningen kan bero på att ett 

varmare och blötare klimat antagligen leder till större variationer i 

grundvattennivån. Detta kan påverka vitmossorna negativt då de torkar ut och 

produktiviteten minskar (Granberg, Gunnarsson & Nilsson 2004). Däremot 

påverkas t ex inte tallen med sitt djupare rotsystem utan kan till och med 

gynnas av detta genom att vitmossorna minskar (Gunnarsson & Rydin 1998). 

Minskar vitmossorna kan det leda till en ökad tillväxt av kärlväxterna och att 

konkurrensen om ljus blir större och vitmossorna minskar ännu mer genom 

skuggning av högre växter (Granberg, Gunnarsson & Nilsson 2004) . 

 

Resultatet var även väntat för kvävenedfallet och att det kan ha bidragit till en 

ökning av träd och buskar på mossen. Föregående studier visar att en ökad 

kvävetillströmning kan ha en toxisk effekt på vitmossorna och inhibera 

tillväxten (Granberg, Gunnarsson & Nilsson 2004). I områden med högt 

kvävenedfall ersätts växtarter typiska för mossar av högväxta, kväveberoende 

växter och träd som till exempel blåtåtel (Molinia caerulea) och kruståtel 

(Deschampsia flexuosa) (Bobbink, Hornung & Roelofs 1998) vilket man kan 

finna på Vänga mosse (Nätt 2003).  

 

Att svavelnedfallet har en stark negativ korrelation till igenväxningen var inte 

väntat då detta antogs vara en potentiell orsak till igenväxningen på mossar i 
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Sydsverige. Resultatet motstrider engelska studier som visar att ett högt 

svavelnedfall tros vara orsaken till att vitmossorna nästan försvunnit i delar av 

England då en hög tillströmning av svavel kan ha en toxisk effekt (Gunnarsson, 

Granberg & Nilsson 2004). Dock stärker mina resultat att svavelnedfall  

antagligen har en mindre betydelse för tillväxten av vitmossor på svenska 

mossar (Gunnarsson, Granberg & Nilsson 2004).    

 

Det finns inte speciellt många studier angående den igenväxning som sker av 

svenska mossar. Detta tyder på att det är ett relativt nytt problem och att synen 

på en mosses utveckling har ändrats. I äldre litteratur ansågs orsaken till att en 

mosse gick från öppen till trädbeklädd helt enkelt vara naturlig succession eller 

att mossen varit dikad, vilket bidragit till ett torrare klimat. Det är först i nyare 

studier som klimatförändring och en ökad näringstillförsel diskuteras som 

trolig orsak till igenväxningen.    

 

Mitt arbete är viktigt för att förstå vad som orsakar igenväxningen som sker av 

våra mossar då inga tidigare studier satta i förhållande till klimatförändringar i 

form av förändrad nederbörd och temperatur och kväve-och svavelnedfall i 

relation till igenväxningen av en specifik mosse hittades. Det är även viktigt då 

det visar att svavelnedfallet har den starkaste korrelation till igenväxningen. 

Denna negativa korrelationer indikerar att svavelnedfallet har bromsat 

igenväxningen av mossar, som annars skulle ha växt igen mycket snabbare. Nu 

när svavlet är borta så kommer effekterna av ökande temperatur och kväve 
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driva igenväxningen. Detta är nya resultat då svavelnedfallet tidigare antogs 

vara en potentiell orsak till igenväxningen på mossar i Sydsverige. 

 

Kvävenedfallet som vanligen är den begränsande tillväxtfaktorn har varit så 

högt i södra Sverige att tillväxten på mossarna nu tros vara begränsat av 

fosfortillgången och inte av kvävetillgången (Aerts, Malmer & Wallen 1992). 

Detta är en faktor som jag ville undersöka men tyvärr finns det inte tillgänglig 

data för detta. Om data kommer att finnas tillgängliga i framtiden vore det 

mycket intressant att öven sätta fosfornedfallet i relation till igenväxningen. Jag 

skulle även föreslå att studera så många flygfoton som möjligt och undersöka 

mer detaljerade data för kväve- och svavelnedfall. Tyvärr var inte sådana data 

heller tillgängliga när min studie genomfördes men kommer att vara det inom 

kort.   

  

4.2 Utvärdering av analys av flygfotona 

För att undersöka om Vänga mosse har växt igen var det självklart att en 

jämförelse av historiska flygbilder behövdes för att styrka bevis för att 

vegetationen har ökat. Det var dock inte lika självklart hur flygbilderna skulle 

jämföras för att få en uppskattning på hur mycket mossen hade växt igen. Jag 

kunde inte hitta någon tidigare studie som jag tyckte hade en tillräckligt bra 

metod för hur man uppskattar hur mycket vegetationen har förändrats.   

 

Metoden jag valde var dock relativt enkel då jag antog att de mörka pixlarna 

var vegetation och de ljusa var öppen mark (en manuell justering gjordes för att 
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inte delar av flygfotona som tydligt framstod som öppet vatten räknades med 

som vegetation). Det är viktigt att påpeka att metoden har vissa felkällor som 

att de mörka pixlarna i flygbilderna klassades som vegetation men kan i själva 

verket vara t ex skuggor eller vatten. Trots detta ger metoden en bra 

uppskattning av hur mycket träd- och buskvegetationen har ökat. Detta hade 

varit mycket svårt och tidskrävande att uppnå genom att visuellt uppskatta 

vegetation på flygfotona. Därför anser jag att min metod kommer att vara 

användbar i liknande studier där man använder sig av historiska flygfoton. 

 

4.3 Bevara Vänga mosse 

Igenväxningen på Vänga mosse har medfört att naturvärdena minskat. En 

regelbunden restaurering för att hålla busk- och trädvegetation borta kommer 

att ge de fågelarter som är beroende av stora, öppna mossar en potentiell 

levnadsmiljö. Även andra fågelarter som använder mossar kan söka sig dit.  

 

Sedan denna studie började har Vänga mosse blivit ett naturreservat och en 

restaurering i form av röjning av träd och buskar har gjorts för att skapa den  

öppna högmosse som är så viktigt ur naturvårdssynpunkt. 

 

Trots restaurering är det inte säkert att de typiska våtmarksfåglarna som fanns 

på Vänga mosse kommer att återvända men en restaurering kommer att ge 

arterna möjligheten genom att en potentiell levnadsmiljö skapas. Det är viktigt 

att påpeka att om en restaurering genomförs kommer naturvärdena på Vänga 

mosse inte att bli sämre då inga av de hotade arter som förekommer på mossen 
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idag kommer att påverkas.  En restaurering medför däremot ett möjligt habitat 

för ytterligare arter, framförallt de som är knutna till stora, öppna mossar, t.ex. 

ljungpipare, då mossen återigen blir en öppen mosse.  

 

Att Vänga mosse blivit ett naturreservat kommer förhoppningsvis öka 

medvetandet om våtmarker. Det kommer att skapas möjlighet för människor att 

upptäcka en relativt orörd natur som en stor högmosse är. Vänga mosse 

erbjuder en plats för rekreation, fågelskådning och naturupplevelse. 

 

Restaureringen av Vänga mosse ger även förutsättningar att nå det nationella 

Miljökvalitetsmålet 11, delmål 4, Våtmarker i odlingslandskapet. Detta då ett 

ökat fokus sker på restaurering av befintliga våtmarker och varsamt 

återskapande av dem med långsiktig skötsel i åtanke (Naturvårdsverket 2005).  

För Borås Stad medför ett naturreservat att kommunen nått sitt etappmål för 

Myllrande våtmarker, att till 2010 ska 50% av våtmarkerna av högsta natur – 

och kulturvärde i kommunen, ges ett långsiktigt skydd. 
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Säveån med dess bördiga åmad, Vänga mosse — Foto: Tove Carrelli 
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Bilaga 1: Karta - Vänga mosse, Fristad, Borås Stad 

 

 

 

 

 


