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Sammanfattning 
Ur ett biodiversitetsperspektiv är få eller inga marker i Sverige lika rika som de seminaturliga 

gräsmarkerna och många kärlväxter är starkt knutna till dessa näringsfattiga, hävdade ängar 

och betesmarker. På grund av förändrad markanvändning minskar arealen seminaturlig 

gräsmark idag i snabb takt, vilket hotar de arter som är knutna till dem. En av dessa arter, 

Gentianella campestris, fältgentiana, har minskat kraftigt och är idag klassad som starkt hotad 

(EN) i den svenska rödlistan. För att bevara denna hotade art krävs omfattande åtgärder och på 

grund av artens dåliga spridningsförmåga kan aktiva utplanteringsförsök komma att bli 

aktuella. Målet med detta arbete är att åstadkomma en metod för att ta fram en potentiell 

utbredningskarta för arten, som kan användas för att effektivisera riktade inventeringar och 

konstatera var eventuella utplanteringsförsök skulle ha störst chans att vara framgångsrika. 

Studien utfördes i Södermanlands län. Utifrån följande faktorer: förekomst av 

kvävemissgynnade arter, jordart, avrinning från åkrar, ängs- hagmark och vägkanter samt 

avstånd till andra lämpliga ytor togs ett GIS-skikt fram i arcGIS 10. För att bedöma 

parametrarna enskilt gjordes även skikt där de olika parametrarna uteslöts en och en. Dessa 

kontrollerades sedan mot känd förekomst av G. campestris. Tio lokaler med känd förekomst av 

G. campestris som inte inkluderades i det framtagna GIS-skiktet besöktes för att bedöma varför 

de låg utanför de optimala ytorna. Även nio ytor utan känd förekomst men som bedömts som 

optimala besöktes, dels för att leta efter arten, dels för att bedöma lokalernas kvalitet. På två av 

dessa ytor gjordes två ”nya” fynd och åtminstone 8 av 10 ytor bedömdes utgöra gynnsamma 

habitat. Slutsatsen var att metoden fungerar, men att de bästa resultaten uppnås om 

parametern jordart utesluts.  

Abstract 
Few, if any land-covers in Sweden have a biodiversity comparable to that found in semi-natural 

grasslands and many vascular plants are strongly tied to these nutrient-poor, mown or grazed 

habitats. Because of land-use change, these grasslands are disappearing at an alarming rate 

today, threatening their biodiversity. One species connected to semi-natural grassland, 

Gentianella campestris, Field Gentian, has been greatly reduced in numbers and is today 

classified as endangered by Swedish Red List. Saving this endangered species in Sweden 

requires solid measures and due to its limited dispersal ability, active seed sowing or 

transplantation efforts may be required. The aim of this study is to create a model that can be 

used to produce a GIS-layer of potential habitats for the species, which can then be used for 

pinpointing inventories and evaluate where potential seed planting or restoration efforts may 

have the greatest chance of success. The study was carried out in the County of Södermanland. 

The following parameters were used: presence of nitrogen-disadvantaged species, soil-type, 

runoff from adjacent fields, occurrences of meadow/pastures/road verges and distance to other 

suitable area. To evaluate each parameter individually new layers was constructed, excluding 

one parameter at a time. The output layers were checked against known occurrences of G. 

campestris. Ten areas with known occurrences that failed to be identified in the GIS-layer of 

potential habitats were visited to evaluate why they did not occur. Nine areas pinpointed as 

suitable habitats but without known occurrences were also visited, partly to search for G. 

campestris, and partly to evaluate the areas. On two of these areas “new” finds were made, and 

at least eight of 10 areas were considered as suitable habitats for G. campestris. The method were 

proven to be successful and the best results were achieved if the parameter “soil-type” was 

excluded. 

Potentiella habitat för Gentianella campestris (Gentianaceae) i Södermanlands län
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Inledning 

Semi-naturlig gräsmark 
 

Få naturtyper i Sverige idag är lika artrika som 

de seminaturliga gräsmarkerna. (Ekstam och 

Forshed 1992, Jonsell 2004). Seminaturliga 

gräsmarker är en benämning som ofta används 

för näringsfattiga, hävdade ängar och 

naturbetesmarker. Dessa har ofta en lång 

kontinuitet av hävd. Det uttag av biomassa som 

sker genom hävden (slåtter eller bete) utarmar 

marken och skapar de näringsfattiga 

förhållanden som kännetecknar dem 

(Lennartsson och Oostermeijer 2001) (figur 1). 

Ofta är marken belägen på tunna 

genomsläppliga jordar, som ofta har en lång 

hävdkontinuitet (Cousins 2001). 

Den störning hävden utgör, samt näringsbristen, 

skapar en miljö där konkurrenssvaga växter kan 

etablera sig. Många arter är starkt knutna till dessa marker (Ekstam och Forshed 1992, Jonsell 

2004) och mångfalden av bland annat kärlväxter kan vara exceptionellt hög; i en studie av 

arttätheten på seminaturlig gräsmark i Sverige fann Eriksson och Eriksson (1997) i 

genomsnitt 38 kärlväxtarter per m² på de rikaste markerna och under inventeringsarbetet av 

Södermanlands- och Upplands floror uppges en arttäthet av 20-40 arter/ m²  inte ovanlig på de 

rikaste gräsmarkerna i landskapen (Rydberg och Wanntorp 2001, Jonsell 2010). Artantal och 

arttäthet på seminaturliga gräsmarker där hävden upphör minskar dramatiskt (Wahlman och 

Milberg 2002, Eriksson och Eriksson 1997) och på gräsmarker med låg störningsfrekvens 

konkurrerar ett fåtal konkurrenskraftiga växtarter snart ut de flesta andra (Collins och Glenn 

1990). Även gräsmarkens kontinuitet påverkar mångfalden: på gräsmarker med lång 

kontinuitet har fler arter hunnit etablera sig och de är därför artrikare än nya gräsmarker 

(Gustavsson m.fl. 2007).  

På grund av förändrad markanvändning i jordbrukslandskapet är arealen seminaturlig 

gräsmark på stark tillbakagång och fragmenteringen av dessa områden ökar (Skånes 1990, 

Cousins, 2001, Lindborg och Eriksson 2004). Under ängs- och hagmarksinventeringen, då de 

flesta ängs och hagmarkerna i Sverige inventerades (Jordbruksverket 2005b) bedömdes enbart 

drygt 270 000 ha värdefull ängs- eller betesmark finnas kvar i landet, varav mindre än 6.700 

ha utgjordes av äng. Av dessa marker var dessutom nästan 35 000 ha i behov av restaurering 

för att naturvärdena långsiktigt skall kunna bevaras. Många av dessa marker hotas idag av 

igenväxning (Jordbruksverket 2005a).  

Gödsling för att öka produktiviteten är en av de största anledningarna till att de seminaturliga 

gräsmarkerna tidigare försvann samt att många produktiva marker odlades upp till åker. Även 

kväveläckage från åkrar, vägar och gödselstackar ger negativa effekter.  Gödsling leder till att 

Figur 1 Mager, betad naturbetesmark. På kullen växer 

typiska arter som Briza media, darrgräs, Antennaria 

dioica, kattfot, Linum catharticum, vildlin och Polygala 

vulgaris, jungfrulin. På marker som denna, ofta kallade 

seminaturliga gräsmarker, växer ibland G. campestris. 

 Svanviken-Lindbacke naturreservat i Södermanland. 

Maya Edlund
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själva biomassan ökar (Liira m.fl. 2012), men att arttätheten minskar (Maskell m.fl. 2010, 

Liira m.fl. 2012), till följd av ökad konkurrens och beskuggning från högvuxna, 

kvävegynnade arter (Ekstam och Forshed 1992).  

 

Då de seminaturliga gräsmarkerna blir allt mer sällsynta 

kan exempelvis vägkanter och tågspår utgöra en möjlig 

alternativ levnadsmiljö för många till dessa marker 

knutna arter (Tikka m.fl. 2000, Cousins 2005, Huhta och 

Rautio 2007, Auestad m.fl. 2011)(figur 2) och en möjlig 

väg att sprida sig i landskapet (Tikka m.fl. 2001). 

Vägkanterna kan påminna om de seminaturliga 

gräsmarkerna, eftersom de liksom gräsmarkerna hävdas 

för att hålla sikten fri. Floran längs mindre vägar är ofta 

mer lik den man finner på seminaturliga gräsmarker, 

vilket sannolikt beror på att dessa vägar mer sällan saltas 

(Tikka 2000) och att kväveföroreningar från biltrafiken är 

lägre än utefter högtrafikerade vägar (Truscott m.fl. 2005, 

Jantunen m.fl. 2006). Även jordarten verkar kunna 

påverka artrikedomen, en artrikare kärlväxtflora med flera 

gräsmarksarter observeras oftare vid sandiga vägkanter 

(Jantunen m.fl. 2006). 

 

Många av de arter som är knutna till de seminaturliga 

gräsmarkerna är på stark tillbakagång, bland dem Gentianella campestris (L.) Börner, 

fältgentiana (Gentianaceae) (Artdatabanken 2010d). På grund av sina specifika habitatskrav 

kan arten användas som modellart eller paraplyart för analys av de seminaturliga 

gräsmarkernas flora. G. campestris delar habitatskrav med många andra hotade kärlväxter, 

exempelvis Polygala comosa, toppjungfrulin (Artdatabanken 2010b), Botrychium- 

matricariifolium och lanceolatum, rut- och topplåsbräken (Artdatabanken 2010 c, 2010a) och 

även arter som idag är relativt vanliga, men minskande, exempelvis Antennaria dioica, kattfot 

(Andersson 2013) och Botrychium lunaria, månlåsbräken (Artdatabanken 2011).  

Arten är mycket känslig för övergödning, både direkt och indirekt. Bland annat visade en 

studie av Piippo m.fl. (2011) att frösättningen minskade under simulerat bete hos 

kvävegödslade plantor i jämförelse med ogödslade och eftersom G. campestris är 

konkurrenssvag konkurreras den snart ut av högvuxna, kvävegynnade arter om hävden upphör 

eller är låg (Ekstam och Forshed 1992). Fröspridningen är mycket dålig och fröet sprids sällan 

längre än cirka 30 cm från moderplantan (Lennartsson 2002). Nyetablering på nya lokaler är 

ovanlig. Dessutom är grobarheten mycket låg (Lennartsson 2002) och fröbanken mycket 

kortlivad, redan andra våren är grobarheten enbart ett par procent (Milberg 1994, Lennartsson 

och Svensson 1995) och i en studie av Lennartsson (2002) grodde inga frön efter den tredje 

våren. Det gör G. campestris mycket sårbar för upphörd hävd. Även om hävden enbart upphör 

tillfälligt får nya plantor svårt att etablera sig, vilket är mycket problematiskt eftersom plantan 

är tvåårig och därför beroende av god grobarhet varje år. Eftersom fröbanken är så kortlivad 

Figur 2 Mindre vägkanter kan ibland fungera 

som refugier för de trängda växter som 

annars återfinns på de seminaturliga 

gräsmarkerna. I denna vägkant växte Linum. 

catharticum, Polygala vulgaris och 

Euphrasia stricta var. brevipila, vanlig 

ögontröst. Tystberga, Södermanland. 

Potentiella habitat för Gentianella campestris (Gentianaceae) i Södermanlands län
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försvinner den snart från platsen. Redan efter 3-8 års upphörd hävd har populationen ofta 

försvunnit från lokaler med friska markförhållanden, men klarar sig oftast något bättre på 

torrare lokaler (Lennartsson och Svensson 1995). Precis som många andra gräsmarksarter 

återfinns ibland G. campestris utmed vägkanter vid mindre vägar (Lennartsson och Svensson 

1995, Lennartsson 1997, Rydberg och Wanntorp 2001, Huhta och Rautio 2007, Jonsell 2010). 

 

Av dessa anledningar är det inte förvånande att G. campestris har minskat kraftigt. I en studie 

av Lennartsson och Svensson (1995) kunde en reducering av de uppländska förekomsterna på 

över 90% mellan 1945 och 1994 konstateras och över 70% mellan 1980-94 på flera 

småländska lokaler. Arten är rödlistad i Sverige och kategoriseras som starkt hotad (EN). 

Artdatabankens bedömning är att arten har minskat med cirka 30% i hela det svenska 

utbredningsområdet under de senaste tio åren och denna minskning förväntas bli ännu större 

(Artdatabanken 2010e).  

 

Arten beskrivs ibland som kalkgynnad, men inga sådana tendenser går att se i äldre 

utbredningsmönster, även om en svag antydan till detta kan ses i de lokaler där arten finns 

idag. (Lennartsson och Svensson 1995) Det är svårt att uttala sig om det beror på att arten 

faktiskt är något kalkgynnad eller om det beror på andra faktorer, exempelvis att dessa marker 

oftare är skyddade i olika typer av reservat än annan mark och därför skötta på ett sätt som 

gynnar arten, eller för att näringstillgången på dessa marker är låg och vegetationen därför 

ofta är lägre (Pärtel m.fl. 2004).  

Studiens mål 
För att G. campestris återigen ska uppnå god och livskraftig status krävs omfattande åtgärder.  

Som ett första steg krävs en bättre bild både av de växtplatser där den förekommer, men också 

av potentiella sådana. Studiens mål är att ta fram en GIS-modell i arcGIS 10 (Esri 2012) som 

kan användas för att identifiera potentiella habitat för G. campestris. Potentiella habitatkartor 

visar vart i landskapet gynnsamma platser för den studerade arten finns och visar därför både 

var det är värt att leta efter ännu okända förekomster och vart eventuella utsättnings- eller 

restaureringsförsök har störst chans att lyckas. Potentiella habitatkartor för en del hotade arter 

har tagits fram med hjälp av GIS tidigare (Sperduto och Congalton 1996, Parolo m.fl. 2008) 

men mig veterligen har ingen gjorts för G. campestris.  

 

Fördelen med metoden är en bättre överblick av situationen, vilket behövs för att exempelvis 

kunna fördela de resurser som finns på bästa tänkbara sätt. Dessutom kan hänsyn tas till 

spridningsmöjligheter. Genom att ta fram potentiella habitat kan mer riktade inventeringar 

genomföras, vilket ger både ekonomiska och tidsmässiga besparingar. Metoden kan därför 

även användas för att visa var några av de allra känsligaste och mest bevarandevärda 

gräsmarksytorna är belägna och därigenom identifiera en hotad biotop.  

 
 

 

Maya Edlund
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Material och metod 

Studieart 
G. campestris är en biennal ört med Europeisk utbredning (Huhta m.fl. 2000). Blomman är 

bleklila och fyrtalig, med en hårkrans i pipöppningen. Det fyrdelade fodret har två större och 

två mindre foderflikar (Mossberg och Stenberg 2010). Första året utvecklas enbart en 

bladrosett och blomningen sker först det andra året, varefter hela växten vissnar ner och dör 

(Lennartsson och Svensson 1995). Blomman uppvisar i vissa populationer herkogami (då 

ståndare och pistill är av olika längd, figur 3). Både hyperstigmatiska individer, där ståndarna 

är kortare än pistillen och hypostigmatiska individer, där ståndarna är längre än pistillen 

förekommer, men den allra vanligaste formen 

är med isostigmatiska blommor, det vill säga 

blommor som inte uppvisar herkogami och 

där ståndare och märke är placerade i 

jämnhöjd med varandra. Hos isostigmatiska 

individer sker självpollinering nästan 

omedelbart efter det att blomman öppnat sig, 

men även hos hyperstigmatiska individer sker 

självpollinering, dock normalt först efter ca 

2-5 dagar, eftersom ståndarna fortsätter att 

tillväxa och till slut kommer i kontakt med 

märket. I hypostigmatiska populationer är 

självbefruktning sällsynt. (Lennartsson m.fl. 

2000). 

Arten pollineras av humlor, Bombus sp. (Lennartsson 2002)(figur 

4). Det innebär att korspollinering mellan skilda G. campestris-

populationer sannolikt sällan sker då de ligger längre från varandra 

än vad humlor normalt flyger. I en studie av Knight m.fl. (2005) av 

fyra i Sverige vanliga humlor (Mossberg och Cederberg 2012) 

konstateras flyglängden variera någonstans mellan 450-750 meter 

från boet, en ungefärlig flyglängd som även styrks i andra artiklar 

(Knight m.fl. 2009, Carvell m.fl. 2012). Dock verkar flyglängden i 

viss mån påverkas av födosöksområdets kvalitet: i en studie av 

Bombus pascuorum och B. lapidrius (Carvell m.fl. 2012) flög 

humlor i sämre områden längre sträckor än de som hade bon i 

områden med god födotillgång. Dessutom varierade 

födosöksområdets storlek mellan olika individer; ett fåtal individer 

hos båda arterna födosökte i områden som sträckte sig så långt som 

över 1500 meter från boet.  

 

  Även om självpollinering är mycket vanlig hos G. campestris har populationer som enbart 

förökar sig på detta sätt uppvisat vissa tendenser till nedsatt överlevnad, med bland annat 

något lägre fröproduktion, vilket eventuellt skulle kunna vara ett resultat av inavelsdepression 

Figur 3 Tre blommor av G. campestris i längdsnitt. Den 

vänstra är hyperstigmatisk, med ståndare kortare än pistillen, 

den mittersta är isostigmatisk, med ståndare och pistill 

jämnlånga och den högra är hypostigmatisk, med ståndare 

längre än pistillen. Enbart den vänstra och den högra 

uppvisar herkogami. 

Figur 4 Bombus pratorum, 

ängshumla, på väg att pollinera 

ett exemplar av Succisa 

pratensis, ängsvädd. G. 

campestris pollineras enbart av 

humlor. Foto: Rikard Anderberg 

Potentiella habitat för Gentianella campestris (Gentianaceae) i Södermanlands län
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(Lennartsson 2002). Dock verkar dessa tendenser otillräckligt utredda och allt för långtgående 

slutsatser är svåra att dra när det gäller isostigmatiska populationer. En starkare koppling 

verkar dock finnas mellan fragmentering och nedsatt överlevnad på populationsnivå för 

herkogama individer (Lennartsson 2002).   

 

Hos G. campestris kan tre skilda former urskiljas, som ibland särskiljs som skilda variteter. 

Denna uppdelning är dock fortfarande under debatt (Lennartsson m.fl. 2000). I detta arbete 

kommer jag följa den uppdelning som används av Mossberg och Stenberg (2010) där 

formerna erkänns som skilda varieteter. En av dessa varieteter, var. islandica, växer enbart i 

fjälltrakter och kommer därför inte diskuteras i det här arbetet.  

Var. suecica, tidig fältgentiana, blommar tidigt på säsongen i juni-juli och särskiljs på den 

under blomningen kvarsittande rosetten, de trubbiga stjälkbladen och de normalt få, långa 

ledstyckena. Var. campestris, sen fältgentiana, blommar i augusti-september och särskiljs från 

den tidiga formen på den i blomning avvissnade rosetten, de spetsigare stjälkbladen och de 

normalt många, korta ledstyckena (Mossberg och Stenberg 2010).  

På grund av de skilda blomningsperioderna är genutbytet mellan de två formerna sannolikt 

mycket litet, men mellanformer förekommer och i norra Sverige skiljs inte dessa två varieteter 

i lika stor utsträckning (Lennartsson 1996). Denna uppdelning i en tidig och en sen form 

verkar även saknas i andra delar av utbredningsområdet; i en studie av Zopfi (1991) utförd i 

alperna kunde inga särskilda tidig- och senblommande former särskiljas.  

De två formerna har sannolikt bevarats eftersom både sen 

och tidig blomning ger en selektiv fördel på hävdade 

marker. Eftersom de är skilda genom blomningstiden har 

relativt stabila populationer kunnat utvecklas. Att hävden 

är en drivande faktor i denna uppdelning stärks av de 

olika varieteternas respons på hävd: hos var. suecica 

verkar slåtter och bete under blomningsperioden påverka 

plantans fitness (reproduktiva framgång) negativt 

(Lennartsson et al 1997, Juenger m.fl. 2000), medan flera 

studier har kunnat visa att detta istället ofta leder till 

överkompensation och högre fitness hos var. campestris 

(figur 5)(Lennartsson 1997, Lennartsson m.fl. 1998, 

Huhta m.fl. 2000, Juenger m.fl. 2000, Lennartsson och 

Oostermeijer 2001). Detta stämmer väl överens med den 

historiskt vanligaste typen av hävd på marker där G. campestris normalt återfinns, med slåtter 

i juli (efter att var. suecica blommat över) och efterbete på hösten (då var. campestris 

blommar) (Lennartsson och Oostermeijer 2001).  Detta skulle kunna vara anledningen till att 

var. suecica har minskat allra kraftigast (Lennartsson och Svensson 1995, Rydberg och 

Wanntorp 2001, Jonsell och Aronsson 2010), eftersom hävd idag oftast enbart sker i form av 

bete, som ofta sker allt för tidigt på säsongen (Lennartsson 2000). 

 

 

 

Figur 5 G. campestris var. campestris. 

Toppen på denna individ är betad, vilket 

stimulerar förgrening och en högre 

frösättning hos var. campestris. 
 

Maya Edlund
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Studieområde 
Studien är genomförd i Södermanlands län i södra Sverige. Länets östra delar angränsar till 

Östersjön och har ett utpräglat skärgårdslandskap. Av länets 838 800 ha utgörs enbart cirka 

200 ha av ängsmark och 10. 844 ha av betesmark, varav 1667 ha bedöms som möjliga att 

restaurera till ängsmarker (Persson 2005a).  

G. campestris förekommer sällsynt i hela studieområdet, men nyare noteringar är enbart 

gjorda av den sena varieteten, var. campestris. Under inventeringen av Södermanlands flora 

(Rydberg och Wanntorp 2001) gjordes inga fynd av var. suecica och inga senare fynd har 

heller rapporterats in på artportalen. På grund av detta fokuseras studien därför på var. 

campestris. Sedan år 2000 har 91 lokaler för G. campestris rapporterats in på artportalen, om 

floraväktarlokaler utesluts för att undvika dubbelrapporteringar (figur 6). Eftersom arten är 

känslig för förändringar av växtplatsen har äldre förekomstuppgifter uteslutits, eftersom 

sannolikheten bedömts allt för stor att dessa lokaler är utgångna.  

 

Figur 6 Södermanlads län. Röda prickar markerar fynd gjorda av G. campestris efter år 2000, totalt 91 fynd, där 

floraväktarlokaler uteslutits för att undvika dubbelregistrering. De mörkgröna ytorna utgörs av Ängs- och hagmark 

(restaurerbara marker har uteslutits). 

Potentiella habitat för Gentianella campestris (Gentianaceae) i Södermanlands län
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Indata 
Jordartsdata hämtades från SGUs jordartskarta i upplösningen 1: 50 000 och med 

karteringsdjupet 50 cm (SGU 2012).  

GPS-koordinater för tre kvävemissgynnade arter, Botrychium lunaria (månlåsbräken), Briza 

media (darrgräs) och Antennaria dioica (kattfot) samt för G. campestris hämtades från 

artportalen (Artportalen 2012). 

Som underlagskartor för fältbesök, vägdata, åkerdata och höjddata användes Vägkartan (skala 

1: 100 000), Terrängkartan (skala 1: 50 000), Fastighetskartan (skala 1: 12 500) och en DEM 

(digital höjd modell) med en upplösning på 2 meter, som laddades ned från 

distributionstjänsten GET (SLU 2012). 

För förekomst av ängs- och hagmarker användes TUVA-skiktet (Jordbruksverket 2012). 

Ingen uppdelning av ängs- och hagmark gjordes, eftersom hävdformerna är lika gynnsamma 

för G. campestris var. campestris. 

GIS modell 

Ängs- och hagmarker, samt mindre bilvägar och traktorvägar 

På uppdrag av regeringen har jordbruksverket i samarbete med länsstyrelserna genomfört en 

inventering av värdefulla ängs- och betesmarker i Sverige. Inventeringen genomfördes mellan 

åren 2002 – 2004 och har sedan fortsatt mer sporadiskt. Resultatet finns lagrat i databasen 

TUVA (Persson 2005b). Minsta karteringsenhet har satts till 0,1 ha. De senast inventerade 

marker som använts i denna studie inventerades år 2012. 

Marker som klassats som restaurerbara eller ej aktuella har uteslutits ur analysen, eftersom G. 

campestris försvinner mycket snart efter upphörd hävd. 

 

Eftersom förekomst av G. campestris även har noterats längs mindre vägar (Lennartsson och 

Svensson 1995, Rydberg och Wanntorp 2001, Jonsell 2010) har även dessa tagits med som 

möjliga habitat. Enbart mindre bilvägar kategoriserade som ”sämre bilväg 1-3” och 

traktorvägar har tagits med, eftersom det enbart var längs mindre vägar förekomster noterats 

(Lennartsson och Svensson 1995, Lennartsson 1997, Rydberg och Wanntorp 2001). Dessa 

bedömdes även som rimligare lokaler än de stora vägarna, eftersom sannolikheten att de 

påverkats av kväve från biltrafiken är mindre än vid de större vägarna (Truscott m.fl. 2005, 

Jantunen m.fl. 2006) och därmed är mer sannolika som möjliga växtplatser för G. campestris. 

Dessa vägkanter bedöms dock som något mindre sannolika habitat än ängs- och hagmark, 

eftersom avslaget växtmaterial mycket sällan tas bort (Runesson 2012), vilket ökar mängden 

förna, som i sin tur visat sig missgynna G. campestris (Lennartsson och Svensson 1995).   

Två skikt användes därför, ett med enbart Ängs- och hagmarker och ett skikt där Ängs- och 

hagmarker lades ihop (genom en ”Union”-operation) med de mindre vägarna. 

Jordart 

Jordarterna delades upp i grupper efter lämplighet. Eftersom G. campestris framför allt växer 

på torra till friska marker bedömdes jordarterna sand, morän, grus och berg i dagen som de 

mest gynnsamma jordarterna (härefter kallade optimala jordarter) för G.campestris och 
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särskildes därför i ett eget lager (genom att duplicera lagret och sedan ta bort de övriga 

jordarterna i det nya lagret). Att berg i dagen bedömdes som gynnsam jordart beror på att 

karteringsdjupet är 50 cm och många av de ängs- och hagmarker som kan bedömas optimala 

för G. campestris är belägna på marker med tunna jordlager. Hällar har på grund av tidsbrist 

inte kunnat uteslutas ur analysen. 

  Fyllning, block, klapper, lera och silt bedömdes ge något mindre gynnsamma förhållanden. 

Dessa lades ihop med de optimala jordarterna, för att bilda ett skikt med möjliga jordarter 

(härefter kallat möjliga jordarter). Ytor karterade som vatten, torv, sankmark och gyttja 

bedömdes allt för missgynnsamma för att utgöra möjliga substrat och uteslöts därför ur 

lagren.  

Hävdgynnade- och kvävemissgynnade arter 

Tre känt hävdgynnade- och kvävemissgynnade arter, Botrychium lunaria, månlåsbräken 

(artdatabanken 2011), Briza media, darrgräs (Ekstam och Forshed 1992) och Antennaria 

dioica, kattfot (Andersson 2013) användes för att identifiera kvävefattiga ängs- och 

hagmarker samt mindre vägar. Dessa arter valdes på grund av att de är relativt vanliga och har 

en stor utbredning (Mossberg och Stenberg 2010). Enbart förekomstdata inrapporterade från 

år 2000 och senare användes i studien, detta för att minska risken för att utgångna lokaler 

skulle komma med i analysen. 

  Ett GIS-skikt konstruerades med förekomst enbart på ängs- och hagmarkerna (genom att 

göra en ”select by location”-analys med de kvävekänsliga arterna som ”target layer” och 

ängs- och hagytorna som ”source-layer”. De markerade ytorna duplicerades sedan till ett nytt 

skikt. Detta skikt kallas härefter kvävemissgynnade på äng och hage) och ett skikt 

konstruerades med förekomst även längs mindre vägar (som konstruerades på samma sätt, 

men där även sämre vägar och traktorvägar lades till som ”source”-lager, detta skikt kallas 

härefter för kvävemissgynnade på äng, hage och väg). 

 

Avrinning från åkrar 

Näringspåverkan från åkermark uppskattades genom att ta fram alla ytor som låg nedströms 

åkermark och som därför kan förväntas påverkad av avrinning från dem. Topografiska data 

hämtades från lantmäteriets DEM och åkerdata hämtades från fastighetskartan. All 

information i skiktet utom åkrarna togs bort (select by attribute: åkrar och sedan ”switch 

selection” och delete), varefter åkerskiktet rastrerades (”polygon to raster”-analys) för att 

kunna analyseras tillsammans med DEM-datat.  

  För att få bort pixlar enbart omgärdade av pixlar med högre höjdvärden ur DEM-lagret 

gjordes en ”fill”-analys, detta för att kunna ta fram avrinningsmönster i skiktet (eftersom 

sådana pixlar ger ett felaktigt avrinningsområde). Sedan gavs DEM-modellen negativa värden 

(genom att multipliceras med -1), detta för att kunna använda en watershed-analys, som då 

kommer att visa områden nedströms istället för uppströms. Sedan gjordes en flow direction-

analys för att få fram flödesriktningen. Efter det gjordes en watershed-analys som avgränsar 

ett avrinningsområde, där åkerdata användes som källa (source). Genom att använda åkerdata 

som källa kan områden nedströms åkrarna tas bort, eftersom den omvända watershed-

analysen då visar alla ytor som ligger nedströms åkrarna. Genom att göra en ”erase”-operation 

med detta lager mot dels bara ängs- och hagmark (härefter kallat äng och hage utan 

åkerkväve), dels ängs, hage och mindre vägar (härefter kallat äng, hage och väg utan 

åkerkväve) skapades två nya lager där avrinning från åkrar hade uteslutits. 

Potentiella habitat för Gentianella campestris (Gentianaceae) i Södermanlands län



10 
 

Konnektivitet 

  Konnektiviteten mellan lokaler bedömdes genom ”buffer”-analys. Avståndet som användes, 

1200 meter, baseras på ett genomsnitt av humlors beräknade flyglängd, 600 meter x2 

(eftersom humlan kan flyga i båda riktningarna från boet, figur 7). För att först testa 

parametern gjordes en bufferanalys runt de kända förekomsterna av G. campestris. Antalet 

lokaler som låg inom en annan lokals bufferområde räknades till 72 av 91 kända lokaler, det 

vill säga ungefär 79% av alla lokaler låg inom 1200 meter från en annan lokal. Detta 

bedömdes som en tillräkligt hög siffra för att använda konnektivitet som parameter i analysen. 

Två skikt konstruerades med en buffer-zon på 1200 

meter, dels enbart runt ängs- och hagmark, dels 

runt både ängar, hagmark och mindre vägar. För 

bufferskiktet runt enbart ängs- och hagmark 

gjordes sedan en intersectanalys med Ängs- och 

hagmarkslagret, för att på detta sätt få fram ett 

lager som visar ängs- och hagmarker som ligger 

inom 1200 meter från en annan ängs- eller 

hagmark (härefter kallat ängar och hagar inom 

1200 meter). En likadan intersect-analys gjordes 

även med äng-, hag- och mindrevägbufferskiktet, 

men mot äng- hag- och mindrevägskiktet, för att ta 

fram ett skikt som visar ängar, hagar och mindre 

vägar som ligger inom 1200 meter från en annan 

äng, hage eller väg (härefter kallat äng, hage och 

väg inom 1200 meter). 

 

Gynnsamma ytor 

De ovan beskrivna parametrarna lades sedan ihop (genom ”intersect”-analys) i olika skikt, för 

att bedöma vilka parametrar som var användbara för GIS-modellen.  

 

Skikt 1: Alla faktorer utom väg analyserades. 

 

Skikt 2: Alla faktorer utom vägar och konnektivitet analyserades. 

 

Skikt 3. Alla faktorer utom väg och avrinning från åkrar analyserades. 

 

Skikt 4: Alla faktorer utom väg och förekomst av kvävemissgynnade arter analyserades. 

 

Skikt 5: Alla faktorer användes utom väg och optimala jordarter, som byttes ut mot möjliga 

jordarter. 

 

Skikt 6: Alla faktorer utom förekomst av kvävemissgynnade arter analyserades. 

 

Skikt 7: Alla faktorer användes. 

Figur 7 Humlor, Bombus sp. flyger i snitt 600 meter 

från boet. Det betyder att en humla kan korspollinera 

G. campestris-populationer som ligger inom 1200 

meter från varandra (förutsatt att boet är beläget mitt 

emellan dessa populationer) eftersom humlan kan 

flyga i båda riktningarna från boet. 
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Skikt 8: Alla faktorer utom jordart analyserades.  

 

Skikt 9: Alla faktorer utom konnektivitet analyserades. 

 

Skikten analyserades sedan ett och ett mot lagret med de kända förekomsterna av G. 

campestris. För varje skikt konstaterades hur många av de kända fynden som låg inom skiktet 

(”select by location”: med fynd av G. campestris som ”source layer” och det analyserade 

lagret som ”target layer” med inställningen ”target layer(s) features contain the source layer 

feature”), samt hur många fynd som låg inom 100 respektive 200 meter från en yta i lagret. 

Fältarbete 

G.campestris-fynd utanför dataskiktet 

För att kvalitetsutvärdera modellen slumpades tio av de lokaler som låg utanför de ytor som 

bedömts ha gynnsamma förutsättningar ut (Feature class: ”create random points”)(figur 8). 

Lager 7, där alla faktorer analyserades användes som mall.  

 

Figur 8 Tio lokaler där G. campestris noterats, som låg utanför de bedömt optimala ytorna besöktes i fält, för att                                                   

bedöma varför de hamnat utanför. Lila prick markerar förekomst av G. campestris efter år 2000, röd prick markerar besökta                     

lokaler.  

Potentiella habitat för Gentianella campestris (Gentianaceae) i Södermanlands län
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Besök av optimala lokaler 

För att bedöma kvaliteten hos de ytor som bedömts ha gynnsamma förhållanden (baserat på 

skikt 8) och leta efter eventuell förekomst av G. campestris valdes tio ytor ut (figur 9). För att 

underlätta fältbesöken valdes relativt närbelägna ytor. Nio av dessa besöktes sedan i fält där 

ett urval av hävdgynnade, kvävemissgynnade samt kvävegynnade arter noterades (baserat på 

Mossberg och Stenberg 2010 och Ekstam och Forsberg 1992) samt eventuell förekomst av G. 

campestris. Den tionde lokalen låg otillgängligt mellan tomt- och åkermark och kunde inte 

besökas. 

 

 
Figur 9 Tio lokaler som bedömts optimala för G. campestris, men där ingen förekomst noterats. Nio av dessa besöktes       

i fält, men en av dem, lokal 7 låg otillgänglig och kunde inte besökas. Röda ytor markerar besökta områden.   

 

Fältarbetet utfördes 5-8 augusti 2013. 

RESULTAT 

Potentiella habitat enligt GIS-modellering 
Mellan 42 och 55 % av kända förekomster av G. campestris låg inom GIS-skikten (tabell1): 
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I skikt 1 låg 38 av 91 (≈42%) kända lokaler inom lagret, med en felmarginal av 100 meter låg 

48 av 91 (≈53%) inom lagret och med en felmarginal av 200 meter låg 69 av 91 (≈76%) inom 

lagret.  

I skikt 2 låg 41 av 91 (≈45%) av de kända lokalerna inom lagret, med en felmarginal på 100 

meter låg 67 av 91 (≈74%) inom lagret och med en felmarginal på 200 meter låg 70 av 91 

(≈77%) inom lagret.  

I skikt 3 låg 39 av 91 (≈43%) av de kända lokalerna inom lagret, med en felmarginal på 100 

meter låg 68 av 91 (≈75%) inom lagret och med en felmarginal på 200 meter låg 69 av 91 

(≈76%) inom lagret. 

I skikt 4 låg 39 av 91 (≈43%) av de kända lokalerna inom lagret, med en felmarginal på 100 

meter låg 71 av 91 (≈78%) inom lagret och med en felmarginal på 200 meter låg 76 av 91 

(≈84%) inom lagret. 

I skikt 5 låg 45 av 91 (≈49%) av de kända lokalerna inom lagret, med en felmarginal på 100 

meter låg 68 av 91 (≈75%) inom lagret och med en felmarginal på 200 meter låg 69 av 91 

(≈76%) inom lagret. 

I skikt 6 låg 42 av 91 (≈46%) av de kända lokalerna inom lagret, med en felmarginal på 100 

meter låg 75 av 91 (≈82%) inom lagret och med en felmarginal på 200 meter låg 82 av 91 

(≈90%) inom lagret. 

I skikt 7, låg 41 av 91 lokaler (≈45%) inom lagret, med en felmarginal på 100 meter låg 67 av 

91 lokaler (≈74%) inom lagret och med en felmarginal på 200 meter låg 70 av 91 lokaler 

(≈77%) inom lagret (även appendix 1). 

I skikt 8 låg 50 av 91 (≈55%) inom lagret, med en felmarginal på 100 meter låg 69 av 91 

(≈76%) inom lagret och med en felmarginal på 200 meter låg 70 av 91 (≈77%) inom lagret 

(även appendix 2). 

I skikt 9 låg 41 av 91 (≈74%) inom lagret, med en felmarginal på 100 meter låg 67 av 91 inom 

lagret (≈74%) och med en felmarginal på 200 meter låg 70 av 91 (≈77%) inom lagret. 

Tabell 1 Andel av de kända förekomsterna av G. campestris som låg inom de framtagna GIS-skikten. 
 

Förekomst av G. campestris

Skikt Borttagna parametrar Inom det optimala skiktet % Inom 100 meter % Inom 200 meter %

1 väg 42 53 76

2 väg och konnektivitet 45 74 77

3 väg och avrinning 43 75 76

4 väg och kvävemissgynnade 43 78 84

5 väg. Inehöll möjliga jordarter 49 75 76

6 kvävemissgynnade arter 46 82 90

7 inga 45 74 77

8 jordart 55 76 77

9 konnektivitet 45 74 77  

Potentiella habitat för Gentianella campestris (Gentianaceae) i Södermanlands län
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Kvalitetsbedömning av modellen i fält 

G. campestris-fynd utanför dataskiktet 

Lokal A: I hästhage. Lokalen gick inte att besöka på grund av ett högt stängsel, men såg ut 

som en potentiell lokal. Bortfall ur studien beroende på att ingen av de tre kvävemissgynnade 

arterna noterats på platsen, åtminstone inte efter år 2000.  

Lokal B: Tomt vid ett bostadshus. G. campestris kunde inte återfinnas, men lokalen känns 

trolig. Bortfall ur studien på grund av lokalens storlek, som var under 0,1 ha. 

Lokal C och D (närbelägna): Betesmark, större än 0,1 ha. G. campestris kunde inte återfinnas, 

men lokalen känns möjlig, med förekomst av bland annat Campanula rotundifolia, 

(liten)blåklocka. Då faktorn kvävemissgynnade arter uteslöts föll ytorna inom lagret. 

Lokal E: Betad, fin hage.  Förekomst noterades av Polygala vulgaris, jungfrulin, Dianthus 

deltoides, backnejlika, C. rotundifolia, Agrostis capillaris, rödven, B. media och Plantago 

lanceolata, svartkämpar. På platsen hittades även ett exemplar av G. campestris. Då faktorn 

jordart togs bort hamnade lokalen inom lagret. 

Lokal F: Kvävepåverkad åkerholme, med bl. a Urtica dioica, brännässla och Cirsium vulgare, 

åkertistel. Platsen bedömdes som en mycket otrolig lokal. Oklart om förhållandena på lokalen 

förändrats eller om lokalen var felangiven.  

Lokal G: Fin, kobetad hage. På lokalen gjordes ett fynd av G. campestris. A. capillaris, C. 

rotundifolia och B. media hittades på lokalen. Då faktorn jordart uteslöts hamnade lokalen 

inom lagret.  

Lokal H: På en mosse. Lokalen bedömdes som icke lämplig. Sannolikt felangivna 

koordinater. 

Lokal I: I en högvuxen tallskog. Lokalen bedömdes som icke lämplig. Lokalangivelsen ligger 

mellan två fina områden, som båda tillhör skiktet med de optimala lokalerna. 

Lokal J: Lokalen låg i en högvuxen granskog och bedömdes som icke lämplig. En fin kohage 

fanns i närheten.  Bortfall ur studien beror sannolikt på felangiven lokal.  

Besök av optimala lokaler 

Område 1: Området, beläget inne i Vagnhärad, tillhörde naturreservatet Lånestaåsen och 

utgjordes av en fårbetad kulle. Floran hade flera inslag av gräsmarksarter, såsom A. dioica, 

Filipendula vulgaris, brudbröd, A. capillaris, P. lanceolata, C. rotundifolia och Galium 

verum, gulmåra. Även Pulsatilla pratensis, fältsippa, är angiven för lokalen. Ingen G. 

campestris hittades, men lokalen bedömdes hysa gynnsamma förhållanden för arten. Vissa 

bitar hade dock inslag av Urtica dioica och Cirsium vulgare. 

Område 2 beläget en bit söder om Vagnhärad. Området betades av kor och hade en 

gräsmarksflora med bland annat B. media, P. vulgaris, A. capillaris, P. lanceolata, G. verum, 
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Thymus serpyllum, backtimjan och Succisa pratensis, ängsvädd. Området bedömdes hysa 

gynnsamma förhållanden för G. campestris, även om arten inte hittades på platsen. Bitvis 

förekom dock C. vulgare, Rumex crispus, krusskräppa och Clinopodium vulgare, bergmynta. 

Område 3: Området låg vid Grinda utanför Tystberga. Hela 

området betades, halva området bestod av betad skog, andra änden 

öppen gräsmark. 14 exemplar G. campestris hittades på den öppna 

gräsmarken (figur 10), tillsammans med bland annat B. media, P. 

vulgaris, Platanthera bifolia, Nattviol, S. pratensis, A. capillaris, 

G. verum, T. serpyllum, Dantonia decumbens, knägräs, Euphrasia 

stricta var. brevipila, vanlig ögontröst, Ajuga pyramidalis, 

blåsuga, Helianthemum nummularium, solvända, och Rhinanthus 

minor ssp. minor, äkta ängsskallra. Inget större inslag av 

kvävearter kunde konstateras.  

Område 4: Området låg inom koholmens naturreservat utanför Tystberga och betades av kor.  

Bitvis utgjordes området mer av lund och lundartad flora, vilket är anledningen till 

reservatsbildningen, men med inslag av öppna beteshagar. På dess ytor förekom arter som D. 

deltoides, C. rotundifolia, B. media, S. pratensis, F. vulgaris, A. capillaris och Cynosurus 

cristatus, kamäxing. Ingen förekomst av G. campestris kunde konstateras, men ängsfläckarna 

bedömdes hysa gynnsamma förhållanden. I Vissa lägre områden växte dock bland annat 

Filipendula ulmaria, älggräs och U. dioica och Stellaria media, våtarv, förekom fläckvis. 

Område 5: Området låg inom Nynäs naturreservat utanför Tystberga. Området var fullständigt 

sönderkört och mineraljorden blottad på stora delar av området. Hur förutsättningarna tidigare 

sett ut för förekomst av G. campestris gick inte att bedöma. 

Område 6: Beläget i andra änden av Nynäs naturreservat. 

Området utgjordes av kobetad hage, där bland annat  B. media, 

A. capillaris, H. nummularium, D. decumbens, C. rotundifolia, 

G. verum, och F. vulgaris noterades. Inget större inslag av 

kvävegynnade arter kunde konstateras, men i ett hörn stod ett 

litet bestånd F. ulmaria och även en C. vulgare hittades. På 

lokalen hittades nio vinterståndare av G. campestris (figur 11). 

På grund av att de redan blommat över och vissnat var 

bestämningen svår, men formen tydde dock på att det skulle 

kunna röra sig om ett fynd av var. suecica, eller eventuellt en 

mellanform, eftersom internoden var långa och få. Dessutom 

var bladrosetten fortfarande intakt. Att populationen redan 

blommat över och vissnat när lokalen besöktes (8:e Augusti) 

stärker ytterligare denna bedömning. För säker bedömning bör 

ett återbesök då populationen blommar ske.  

Område 7: Området låg strax utanför Nyköping och utgjordes av en välbetad kulle som låg 

inom Svanviken-Lindbacke naturreservat. På området noterades bland annat A. dioica, B. 

Figur 10. 14 exemplar G. 

campestris hittades vid område 

tre. 

Figur 11 Nio vinterståndare av G. 
campestris hittades i område 6. 
Eventuellt utgjordes populationen av 
var. suecica, men detta var 
svårbedömt då den blommat över. 
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media, P. vulgaris, D. decumbens, S. pratensis, R. minor ssp. minor, A. pyramidalis, A. 

capillaris, P. lanceolata, C. cristatus, F. vulgaris, E. stricta var. stricta, D. deltoides, H. 

nummularium, Linum catharticum, vildlin och den sällsynta arten Euphrasia micrantha, 

ljungögontröst (som var känd från lokalen). Inget större inslag av kvävearter kunde 

konstateras, men ett fåtal exemplar C. vulgare och U. dioica noterades. På naturreservatets 

informationsskylt var G. campestris angiven från lokalen, men inga plantor hittades. Den 

senaste noteringen från platsen var 25 år gammal och arten kan vara utgången, men lokalen 

var mycket stor och att arten kan ha förbisetts känns inte omöjligt (känslan som infann sig var 

att leta efter en nål i en höstack). Förhållandena på platsen verkade närmast ideala och lokalen 

bedömdes hysa gynnsamma förhållanden för eventuell utplantering. 

Område 8: Området låg inom naturreservatet Labro ängar utanför Nyköping. Området, 

beläget i reservatets södra delar, utgjordes dels av en fin, kobetad hagmark, dels av en idag 

igenvuxen slåtteräng. På området noterades bland annat A. dioica, B. media, P. vulgaris, E. 

stricta var. stricta, H. nummularium, F. vulgaris, G. verum, P. lanceolata, C. rotundifolia, D. 

deltoides, S. pratensis och Scorzonera humilis, svinrot. På den igenvuxna slåtterängen fans 

fortfarande bland annat B. media och enstaka exemplar av A. dioica på de torraste partierna, 

men högvuxna och näringsgynnade arter, exempelvis F. ulmaria dominerade i de friskare 

partierna. På en informationsskylt angavs att G. campestris tidigare vuxit på ängen, men inga 

exemplar kunde hittas och lokalen bedömdes troligen utgången. De betade partierna utanför 

var dock fina och bedömdes som en trolig lokal. Lokalen bedömdes hysa gynnsamma 

förhållanden för eventuella utplanteringsförsök.  

Område 9: Även detta område låg inom Labro ängars naturreservat, i de norra delarna av 

reservatet. Området betades av kor, men liknade mer ett hässle än en öppen hage. I de lite 

öppnare delarna av området noterades D. decumbens, S. pratensis, G. verum, P. lanceolata 

och Agrimonia eupatoria, småborre. Dock förekom U. dioica sparsamt. Området bedömdes 

som relativt fint, men inte optimalt för eventuella utplanteringsförsök.  

Ytterligare ett område planerades att besökas, vid bäcksjötorp utanför Tystberga, men 

området låg otillgängligt omgärdat av åkrar eller tomter på alla sidor och kunde därför inte 

besökas. Området var uppenbart betat och såg på håll fint ut.  

Diskussion 
 

Sammantaget visar studien att utifrån de data som finns tillgängliga är det fullt möjligt att ta 

fram ett GIS-skikt som identifierar potentiella habitatkartor för till exempel G. campestris. 

Det framtagna GIS-skiktet visar kanske inte artens fulla potentiella utbredningsområde, 

exempelvis har inte områden mindre än 0,1 ha, tomter och andra ytor som inte utgörs av ängs- 

eller hagmark (förutom vägkanter) analyserats. Min slutsats är dock, efter att ha jämfört dem 

med verkliga förekomster av arten och efter fältbesök, att de ytor som tagits fram verkligen 

identifierar gynnsamma lokaler. Med tanke på hur låg procent av den totala ytan som bedömts 

gynnsam är överrensstämmelsen med den faktiska utbredningen mycket god och det faktum 

att det på två av de tio besökta ytorna där ingen förekomst registrerats tidigare faktiskt växte 
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G. campestris bedömer jag som ett lyckat resultat. Det visade sig vid senare studier att båda 

lokalerna var kända, område 3 utanför Grinda var senast rapporterad 1988 och område 6 i 

Nynäs naturreservat också det senast rapporterat 1988. Eftersom jag enbart använt fynd 

rapporterade efter år 2000 hade de fallit ur studien. Dessutom bedömdes alla ytor som gick att 

bedöma (8/10) hysa gynnsamma förhållanden för arten. Min bedömning är att de framtagna 

ytorna faktiskt kan användas för riktade inventeringar och att eventuella utsättningsförsök 

generellt bör ha god chans att bli framgångsrika på dem. 

Skiktet med jordartsdata från SGU bör uteslutas, upplösningen 50 meter bedöms för grov. Om 

alla andra faktorer behålls, men jordartslagret utesluts ökar överrensstämmelsen med kända 

lokaler inom de gynnsamma områdena från 41 till 50 lokaler.  

Detta gör det svårt att bedöma markens fuktregim, en faktor som visat sig betydelsefull för G. 

campestris. Idealiskt skulle ett mer högupplöst jordartskikt användas, men andra metoder 

finns för att räkna ut en ytas fuktregim, exempelvis skulle DEM modellen, som är mer 

högupplöst (2 meter) kunna användas. En metod för att beräkna markfukt med hjälp av en 

DEM-modell presenteras i Moore m.fl. (1991), där markfukten beräknas baserat på ytans 

sluttningsgrad, med formeln TWi=In(Ci/tan Si) där TWi är ytans fuktregim, Ci beskriver den 

yta som dräneras i den beräknade pixeln och Si beskriver sluttningsgraden. Metoden är värd 

att forska vidare i för att få fram ett bättre resultat. En annan variant är att göra en ”flow 

accumulation”- analys (som visar hur många pixlars dräneringsväg som passerar genom den 

enskilda pixeln) på DEM och ta bort alla pixlar som får ett allt för högt värde (det vill säga 

pixlar som ligger nedströms X-antal andra pixlar). Det är dock oklart vart gränsen ska dras. 

Dessa metoder har av tidsbrist inte kunnat utvärderas i detta arbete. 

Antalet kvävekänsliga arter bör utökas för ännu bättre resultat. Från början planerade jag att 

även använda P. vulgaris, D. decumbens och H. nummularium i studien, vilket sannolikt hade 

gett ett ännu bättre resultat, men på grund av ändrade funktioner i den nya versionen av 

artportalen (som lanserades 27/5 2013) kunde GPS-koordinater inte längre hämtas fler åt 

gången utan var tvungna att manuellt hämtas en och en, vilket innebar en enorm tidsförlust. 

Därför användes enbart tre arter. Möjlighet att hämta många lokaluppgifter på en gång har 

dock rapporterats återkomma som funktion någon gång i höst (2013). Precis som för 

förekomst av G. campestris blir felrapporterade koordinater ett problem, eftersom rapporter 

som hamnar utanför en optimal yta kommer att diskvalificera hela ytan. Detta problem kan 

man bitvis undvika genom att använda fler indikatorarter, vilket ökar sannolikheten att 

åtminstone några rapporterats korrekt inom ytan. Dessa problem till trots hävdar jag att det är 

en viktig faktor att använda, eftersom förekomst av dessa arter tydligt visar att ytan har 

kvävefattiga förhållanden.  

Fältbesök av tio förekomstuppgifter som hamnade utanför de bedömt gynnsamma ytorna 

gjorde det tydligt att exaktheten för inrapporterade lokaler är ett problem. För att till viss del 

komma ifrån problemet med felrapporter bedömdes även hur många kända lokaler som låg 

inom 100 respektive 200 meter från de ytor som bedömdes som gynnsamma, vilket gav 

betydligt bättre överrensstämmelse med de kända lokalerna. 
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Då faktorn avstånd till annan lämplig yta tas bort blir resultatet precis detsamma som om 

faktorn inte hade använts (45%). Alla lokaler för G. campestris som ligger inom lagret ligger 

alltså inom 1200 meter från en annan lämplig yta. Då enbart de kända förekomsterna av G. 

campestris analyserade visade det sig dessutom att nästan 79% av dessa låg inom 1200 meter 

från en annan känd förekomst. Dessa resultat tyder på att arten faktiskt påverkas negativt av 

ökad fragmentering av landskapet. Detta är förvånande, på grund av den höga graden 

självbefruktning. Om arten faktiskt gynnas av närhet till andra lokaler finns en stor anledning 

till oro: i den takt seminaturlig gräsmark fortfarande försvinner idag kommer snart de flesta i 

övrigt gynnsamma ytor att ligga för långt ifrån varandra för att något genutbyte skall kunna 

ske. I detta fall kan aktiva utplanteringsförsök bli livsavgörande.  

Faktorn Avrinning från åkrar bedömdes i fält ha fungerat bra, på flera lokaler kunde ytor 

nedströms åkrar, som i analysen skurits bort genom denna analys från de gynnsamma ytorna, 

konstateras tydligt kvävepåverkade, bevuxna med exempelvis arter som F. ulmaria, C. 

vulgare och Chamerion angustifolium, mjölkört. Faktorn verkar ge en mer rättvisande bild av 

hur stor yta G. campestris egentligen kan växa på. 

I studien framgår tydligt att vägkanter har en större betydelse för arten än vad jag själv hade 

trott; då vägar togs med i studien tillkom 3 kända lokaler och då även jordart uteslöts som 

faktor tillkom ytterligare nio lokaler! Vägkanter spelar alltså en viktig roll för G. campestris 

utbredning i Södermanland. 

Eftersom G. campestris är en av de allra känsligaste arterna på de seminaturliga gräsmarkerna 

och delar habitatskrav med många andra hotade arter måste de framtagna ytorna i GIS-skiktet 

bedömas ha höga bevarandevärden, inte bara för G. campestris. Detta påstående stärks av att 

sju av tio besökta lokaler redan tillhörde naturreservat och andra sällsynta arter, som E. 

micrantha och Pulsatilla pratensis växte på några av lokalerna.  Metoden bör alltså generellt 

kunna användas för att identifiera potentiella habitat för hotad gräsmarksflora. 

En intressant möjlighet är att använda metoden för att bedöma olika vägkanters värde som 

gräsmarksrefugier. Om alla vägar analyseras utifrån de i detta arbete framtagna parametrarna 

(och med fler indikatorarter) kan en potentiell gräsmarksrefugiekarta tas fram, vilket skulle 

underlätta bedömningen av hur olika vägsträckningar bör skötas. Metoden skulle även kunna 

användas för att analysera andra potentiella gräsmarksrefugier, som kraftledningsgator, 

åkerholmar och tomtmark. 

För G. campestris är framtiden mycket osäker. Om denna kulturhistoriskt intressanta, svårt 

utsatta växt skall överleva i ett landskap under förändring krävs aktiv omvårdnad. 

Förhoppningsvis kan detta arbete bidra till genomförandet av detta, för att G. campestris på 

sikt ska uppnå en god och långsiktigt livskraftig status. 
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http://www.artportalen.se/
http://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/tuva/laddanerkartskikt.4.2ce1c8ad1213e6b28d48000866.html
http://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/tuva/laddanerkartskikt.4.2ce1c8ad1213e6b28d48000866.html
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Appendix 1 
 

 

 

 

 
  

Appendix 1. Karta över Södermanlands län, med optimala lokaler för G. campestris markerat i mörkgrönt. För att ta fram 

dessa användes faktorerna ängs- och hagmark, mindre väg, avstånd till annan lämplig yta, jordart, avrinning från åkrar och 

förekomst av kvävemissgynnade arter. Inom dessa områden hade 41 av 91 fynd av G. campestris (45%) noterats. 

Potentiella habitat för Gentianella campestris (Gentianaceae) i Södermanlands län
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Appendix 2 

 

Appendix 2 karta över Södermanlands län, där optimala områden för G. campestris är markerade i mörkgrönt. För att ta fram 

dessa användes faktorerna ängs- och hagmark, mindre väg, avstånd till annan lämplig yta, avrinning från åkrar och förekomst 

av kvävemissgynnade arter. Faktorn jordart har uteslutits. 50 av 91 fynd av G. campestris (55%) var noterade från dessa ytor. 

 

Maya Edlund




