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Högre diversitet av kärlväxter på 

öppna jämfört med trädklädda 
åkerholmar  

Cecilia Lindén 

Sammanfattning 

Förändringar som skett inom jordbruket under 1900-talet har lett till att många ekologiskt viktiga 

ängs- och hagmarker försvunnit, vilket i sin tur lett till att många arter kopplade till traditionellt 

jordbruk försvunnit eller minskat i antal. I det moderna svenska jordbrukslandskapet är åkerholmar ett 

av de artrikaste habitaten och kan fungera som refugier för den karaktäristiska ängs- och 

hagmarksfloran och faunan. I denna studie undersöktes diversiteten av kärlväxter i 60 stycken 1x1m-

rutor på 20 stycken åkerholmar, varav hälften var öppna och hälften var trädklädda, inom två olika 

landskap: ett öppet och ett skogsdominerat landskap. Totalt hittades 93 arter, varav 70 stycken hittades 

i det öppna landskapet och 53 stycken hittades i det skogsdominerade landskapet. Öppna holmar hade 

signifikant högre alfa- och gammadiversitet jämfört med trädklädda holmar i både det öppna och 

skogdominerade landskapet. Det fanns en tydligare skillnad i det totala antalet arter funna på öppna 

och trädklädda holmar i det öppna landskapet än vad som fanns i det skogsdominerade landskapet 

(60,1 % respektive 14,3 % fler arter på öppna holmar). Studien visar att öppna åkerholmar hyser en 

högre diversitet av kärlväxter än trädklädda åkerholmar. Trädklädda åkerholmar är däremot viktiga 

som skydd och födosöksplatser för andra organismgrupper. Bevarande av småbiotoper som 

åkerholmar är viktigt för att kunna bevara en hög biologisk mångfald inom jordbrukslandskapet, men 

det kan också vara viktigt för artrikedomen att det finns en variation av åkerholmar med olika karaktär 

i landskapet. 
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Abstract  

Changes in the agricultural landscape during the 1900s have made many ecologically important 

meadows and pastures disappear, which in turn has negatively affected many species linked to 

traditional agriculture. In the modern Swedish agricultural landscape, midfield islets are among the 

most species-rich habitats, and can serve as refuges for the characteristic flora and fauna of meadows 

and pastures. In this study, the diversity of vascular plants were examined in 60 1x1m-plots on 20 

midfield islets, of which ten were open and ten were wooded, in two different landscapes: one open 

and one forest-dominated landscape. Totally, 93 species were found, of which 70 were found in the 

open landscape and 53 were found in the forest-dominated landscape. Open midfield islets of both the 

open and the forest-dominated landscape had significantly higher alpha and gamma diversity. There 

was a more distinct difference in the number of species between open and wooded islets in the open 

landscape, than there was in the forest-dominated landscape (60.1 % and 14.3 % more species, 

respectively, on open islets). This study shows that open midfield islets harbor a higher diversity of 

vascular plants than wooded midfield islets. However, wooded midfield islets are important as 

protection and foraging sites to other groups of organisms. To maintain a high biodiversity in 

agricultural landscapes, it is important to preserve small habitats, such as midfield islets, but it can also 

be important that there is a variety of midfield islets with different structures in the landscape. 
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Inledning 

Förändringarna som skett i jordbrukslandskapet under den senare delen av 1900-talet har 

inneburit att habitat kopplade till traditionell markanvändning har minskat (Kienast 1993; Ihse 

1995) och att jordbrukslandskapet blivit allt mer homogent (Bernes 2011). Många arter knutna 

till traditionellt brukade habitat har minskat i antal och utbredning eller försvunnit helt till följd 

av förändringarna, vilket bidragit till en betydlig reducering av den biologiska mångfalden inom 

jordbruket (Bernes 2011).  

Ängs- och hagmarker tillhör de artrikaste habitaten i det svenska jordbrukslandskapet (Cousins 

och Eriksson 2001; 2002), men många tidigare ängs- och hagmarker har gjorts om till åkrar 

eller planterats med skog vilket lett till att de förlorat sin höga artrikedom (Cousins och Eriksson 

2002). Åkerholmar och andra småbiotoper kan på många platser där hävdade marker försvunnit 

fungera som refugier för den karaktäristiska ängs-och hagmarksfloran och faunan, och genom 

detta ge dem en möjlighet att finnas kvar i det moderna jordbrukslandskapet (Cousins och 

Eriksson 2002; Naturvårdsverket 2014). I förordningen om områdesskydd i Miljöbalken 

definieras en åkerholme som en markfast holme av natur- eller kulturmark med en areal av 

högst 5000 m² som omges av åkermark eller kultiverad betesmark (Miljöbalken 1998:808). En 

åkerholme kan också utgöras av ett solitärt träd eller ett stort stenblock (Naturvårdsverket 

2014).  

Många åkerholmar har tidigare använts för bete eller slåtter och trots att utnyttjandet av dem har 

minskat har många av dem än idag en flora och fauna som påminner om ängs- och 

hagmarkernas (Bernes 2011; Naturvårdsverket 2014). Åkerholmar utgörs oftast av torr och 

stenig mark, vilket bidrar till att de växer igen förhållandevis långsamt och ger ängs- och 

hagmarksarter en chans att finnas kvar trots att hävden upphört (Bernes 2011; Naturvårdsverket 

2014). Länge har ängs- och hagmarker ansetts viktiga att bevara för att kunna ha kvar en hög 

artrikedom i landskapet. Men även småbiotoper som åkerholmar borde ges en högre 

bevarandestatus, då studier visat att de nästan har lika många arter per undersökningsruta som 

torrängar (Cousins och Eriksson 2002; Cousins 2006).    

Tidigare var jordbrukslandskapet relativt rikt på småbiotoper, men i takt med att jordbruket 

rationaliserades under senare delen av 1900-talet försvann många av de ekologiskt 

betydelsefulla småhabitaten. Åkerholmar och stenrösen betraktades som odlingshinder och 

därför sprängdes och schaktades många av dem bort. Detta för att de stora jordbruksmaskinerna 

skulle ha möjlighet att komma fram och kunna utnyttja marken mer effektivt. I samband med 

rationaliseringen av jordbruket slogs också många små åkerfält ihop till större enheter, vilket 

innebar att många viktiga restmiljöer som funnits mellan dem försvann (Bergil et al. 2004). Som 

ett försök att stoppa borttagandet av småbiotoper inom jordbruket, infördes 1984 bestämmelser i 

lagen om skötsel av jordbruksmark till skydd för bland annat åkerholmar och stengärdsgårdar 

(Bergil et al. 2004). År 1994 kom ett heltäckande skydd av småbiotoper då regeringen beslöt om 

ett generellt förbud mot ingrepp som kan skada en rad särskilt värdefulla typer av småbiotoper i 

odlingslandskapet. Vid den tidpunkten var dock de småbiotoper som varit till störst hinder för 

jordbruket redan borta sedan länge (Bernes 2011).   

Som tidigare nämnt är bevarandet av småbiotoper som åkerholmar viktigt för att bevara den 

biologiska mångfalden inom jordbruket, men viktigt att betona är också att åkerholmar av olika 
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karaktär bör bevaras. Olika typer av åkerholmar gynnar nämligen olika typer av 

organismgrupper. Många åkerholmar har varma, skyddade och solexponerade sydsidor som ger 

dem ett gynnsamt lokalklimat vilket gynnar många värmekrävande arter som ödlor och ormar. 

På vissa åkerholmar kan det även finnas gamla, grova och solexponerade lövträd som många 

vedlevande insekter och ovanliga arter av lavar, mossor och svampar är beroende av. Det är 

även vanligt med frukt- och bärgivande träd och buskar, som exempelvis slån, hassel och 

vildapel, på åkerholmar, vilket livnär många fåglar och insekter. Som nämnts tidigare så finns 

även många karakteristiska ängs- och hagmarksarter kvar på tidigare hävdade åkerholmar 

(Bernes 2011; Naturvårdsverket 2014).  

Karaktären på åkerholmen påverkar vilka arter som trivs på den, men få studier har undersökt 

hur diversiteten av kärlväxter påverkas av detta. I denna studie har jag därför valt att undersöka 

hur diversiteten av kärlväxter ser ut på åkerholmar av olika karaktär inom olika typer av 

landskap. Frågeställningar som ska besvaras genom studien är: 

 Skiljer diversiteten av kärlväxter sig åt mellan trädbeklädda åkerholmar och öppna 

åkerholmar? 

 Skiljer diversiteten av kärlväxter sig åt mellan åkerholmar i ett öppet landskap och 

åkerholmar i ett skogsdominerat landskap? 

 Påverkar träd- och busktäckning samt omgivande landskap vilka arter som finns på 

åkerholmarna? 
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Metod 

Studieområde 

Denna studie genomfördes i Haninge kommun söder om Stockholm. Med hjälp av satellitbilder 

(Google Earth) valdes två områden ut, ett öppet landskap (59°5’ N, 18°5’ E), och ett 

skogsdominerat landskap (59°8’N, 18°17’ E). 

Fältundersökning 

Fältundersökning genomfördes mellan 15 och 20 maj 2015. Inom varje landskap valdes tio 

åkerholmar ut. Åkerholmarna hade en area som varierade mellan 600 m² och 2700 m². Fem av 

dessa åkerholmar inom varje område saknade till största delen träd- och buskvegetation 

(hädanefter kallade öppna holmar). Resterande fem åkerholmar inom varje område hade mer än 

50 % täckande träd-och buskvegetation (hädanefter kallade trädklädda holmar). Antalet 

kärlväxter i tre slumpmässigt utlagda rutor (1x1m) räknades på varje åkerholme. Rutorna 

placerades slumpmässigt på åkerholmarna, men rutor på kala hällar och stora stenblock, där 

inga kärlväxter växte, byttes ut. Alla växter bestämdes till artnivå, även om inte alla kunde 

artidentifieras. 

Av de arter som kunde artidentifieras valdes 16 arter ut (hädanefter kallade utvalda arter), varav 

åtta arter var associerade med skog och åtta arter var associerade till öppna marker (enl. Ursing 

2010), för att jämföra artkompositionen mellan olika holm- och landskapstyper. En art 

associerad med skog som hittades på en trädklädd holme eller en art associerad med öppna 

marker som hittades på en öppen holme innebar en förväntad fyndplats. Om en art associerad 

med skog istället hittades på en öppen holme eller en art associerad med öppna marker hittades 

på en trädklädd holme innebar det en icke-förväntad fyndplats.   

Analys 

Jag valde att undersöka tre mått av diversitet; alfa-, beta- och gammadiversitet. Alfadiversitet 

innebär antalet arter på lokal nivå, alltså inom ett särskilt område, habitat eller ekosystem 

(Whittaker 1960; 1967; Ricklefs och Relyea 2014). Gammadiversitet mäter istället den totala 

artdiversiteten mellan olika platser, habitat eller ekosystem i en region (Whittaker 1960; 1972; 

Ricklefs och Relyea 2014). För varje åkerholme angav jag alfadiversitet som antalet arter per 

undersökningsruta (1x1m) (hädanefter kallat åkerholms-alfa) och gammadiversitet som antalet 

arter per åkerholme (åkerholms-gamma). Betadiversitet anger istället skillnaden i artdiversitet 

mellan två olika områden och beräknades genom att dividera gammadiversitet med 

alfadiversitet (åkerholms-beta) (Whittaker 1960; 1967; Tuomisto 2010). Ju högre betadiversitet 

som finns mellan två habitat, desto större artmångfald finns det habitaten emellan (Ricklefs och 

Relyea 2014).  

För varje landskap beräknades alfa-, beta- och gammadiversitet ut på liknande sätt som för varje 

åkerholme. Alfadiversitet angavs här som medelvärdet av antalet arter per åkerholme 

(landskaps-alfa) och gammadiversitet som totalantalet arter på varje typ av åkerholme samt 

totalt inom respektive landskap (landskaps-gamma). För att räkna ut betadiversitet dividerades 

gammadiversitet med alfadiversitet (landskaps-beta). 
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För att undersöka om det fanns någon signifikant skillnad i alfa-, beta- och gammadiversitet 

mellan åkerholmar av olika typ i olika landskap genomfördes Students t-test med hjälp av 

QuickCalcs (GraphPad Software 2015). 

Resultat 

I de båda landskapen hittades totalt 93 olika kärlväxtarter. I det öppna landskapet hittades 70 

arter totalt och i det skogsdominerade landskapet hittades 53 arter totalt.  

Åkerholmsdiversitet 

Öppna holmar i det skogsdominerade landskapet hade högst åkerholms-alfa, -beta samt -

gamma. Trädklädda holmar i det skogsdominerade området hade lägst åkerholms-alfa och –

gamma. Trädklädda holmar i det öppna landskapet hade lägst åkerholms-beta.  

Figur 1. Stapeldiagram som visar medelvärden med standardavvikelse av alfa-, beta- och 

gammadiversitet för öppna respektive trädklädda holmar i det öppna landskapet.  
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Figur 2. Stapeldiagram som visar medelvärden med standardavvikelse av alfa-, beta- och 

gammadiversitet för öppna respektive trädklädda holmar i det skogsdominerade landskapet). 

Öppna holmar hade signifikant högre (p < 0.05) alfa- och gammadiversitet än vad trädklädda 

holmar hade inom både det öppna landskapet (alfa t = 2.9, p = 0.020; gamma t = 2.8, p = 0.021) 

(figur 1) och inom det skogsdominerade landskapet (alfa t = 3.6, p = 0.007; gamma t = 3.6, p = 

0.007) (figur 2). Mellan öppna och trädklädda holmar, inom respektive landskap, var det ingen 

holmtyp som hade ett signifikant högre åkerholms-beta än den andra (figur 1 och figur 2).  

Det var ingen signifikant skillnad i åkerholms-alfa, -beta eller -gamma mellan öppna holmar i 

det öppna landskapet och öppna holmar i det skogsdominerade landskapet. Detta gällde även 

mellan trädklädda holmar i både det öppna och det skogsdominerade landskapet. 

Landskapsdiversitet 

Landskaps-beta var högst i det öppna landskapet totalt (tabell 1). I det öppna landskapet var 

landskaps-beta högst för öppna holmar, medan landskaps-beta i det skogsdominerade 

landskapet var högst för trädklädda holmar (tabell 2). Antalet gemensamma arter på öppna och 

trädlädda holmar i det öppna landskapet var 16 stycken (figur 3) och antalet gemensamma arter 

på öppna och trädklädda holmar i det skogsdominerade landskapet var 18 stycken (figur 4).  
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Tabell 1. Diversitet per landskap. Totalantalet arter (landskaps-gamma) i respektive landskap på 

öppna och trädklädda holmar, samt totalt för båda typer av holmar. Medelantal arter per holme 

(landskaps-alfa) på öppna och trädklädda holmar, samt totalt för båda. Betadiversitet är 

totalantalet arter dividerat med medelvärdet av antal arter per holme.   

Område Typ av 

åkerholmar 

Totalantalet arter 

(landskaps-

gamma) 

Medelvärde 

artantal per holme 

(landskaps-alfa) 

β-diversitet 

(landskaps-

beta) 

Öppet Öppna 53 16,4 3,23 

Öppet Trädklädda 33 12,0 2,75 

Öppet Totalt Samtliga 70 14,2 4,93 

Skog Öppna 40 17,6 2,27 

Skog Trädklädda 35 11,4 3,07 

Skog Totalt Samtliga 57 14,5 3,93 

 

 

Figur 3. Stapeldiagram som visar antal unika respektive gemensamma arter på öppna respektive 

trädklädda holmar inom respektive landskap. 

Det fanns en större skillnad mellan öppna och trädklädda holmar i det öppna landskapet (60,1 % 

fler arter på öppna holmar, figur 3) än vad det fanns i det skogsdominerade landskapet (14,3 % 

fler arter på öppna holmar, figur 3).  

Det fanns fler arter (32,5 % fler arter) på öppna holmar i det öppna landskapet än vad det fanns 

på öppna holmar i det skogsdominerade, mer slutna, landskapet. Antalet gemensamma arter som 

förekommer på öppna holmar inom båda landskapen var 24 stycken. 
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Mellan trädklädda holmar i de båda landskapen var skillnaderna väldigt små, 33 arter i det 

öppna landskapet och 35 arter i det skogsdominerade landskapet. Antalet gemensamma arter 

som förekom på trädklädda holmar inom båda landskapen var 13 stycken.  

Artkomposition 

För arter associerade till skog fanns det bara en icke-förväntad fyndplats, medan det för arter 

associerade till öppna områden fanns 15 icke-förväntade fyndplatser (tabell 2). Nio av dessa 

icke-förväntade fyndplatser fanns inom det öppna landskapet och sju av dem fanns inom det 

skogsdominerade landskapet (tabell 2). 

Tabell 2. Antal holmar som utvalda arter förekom på. Arter markerade med (*) är arter 

associerade till öppna marker. Övriga är arter associerade till skog (Ursing 2010). Rutor 

markerade med färg indikerar icke-förväntad fyndplats av en art (t.ex. art associerad med skog 

funnen på öppen holme).   

Art Öppet landskap Skogsdominerat landskap 

Öppna holmar Trädklädda 

holmar 

Öppna holmar Trädklädda 

holmar 

Vårfryle Luzula pilosa 0 1 0 1 

Liljekonvalj Convallaria 

majalis 

0 2 0 1 

Gökärt Lathyrus 

montanus 

0 3 0 2 

Skogsviol Viola riviniana 0 2 0 0 

Ljung Calluna vulgaris 0 0 0 2 

Lingon Vaccinium vitis-

idaea 

0 1 0 2 

Blåbär Vaccinium 

myrtillus 

0 2 0 2 

Vitsippa Anemone 

nemorosa 

1 5 0 0 

Fryle Luzula (ej pilosa)* 0 0 3 3 

Bergssyra Rumex 

acetosella* 

2 0 2 0 

Smörblomma 

Ranunculaceae* 

2 3 2 0 

Mandelblomma 

Saxifraga granulata* 

3 0 2 0 

Johannesört Hypericum* 5 2 3 2 

Åkerviol Viola arvensis* 1 0 0 0 

Gullviva Primula veris* 1 2 0 0 

Maskros Taraxacum* 1 2 3 1 
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Diskussion 

Den här studien visade att det fanns en signifikant skillnad i både åkerholms-alfa och 

åkerholms-gamma mellan öppna och trädklädda holmar i de båda områdena, där öppna holmar 

hade högre diversitet i både det öppna och skogdominerade landskapet.  

Torrängar är ett av de artrikaste habitaten i det svenska jordbrukslandskapet (Cousins och 

Eriksson 2001; 2002) och åkerholmar utan skuggande träd- och buskvegetation liknar torrängar 

på många sätt vilket gör att de kan hysa en liknande vegetation (Cousins och Eriksson 2002; 

Bernes 2011; Naturvårdsverket 2014). Detta bidrar till att även åkerholmar, främst öppna 

åkerholmar, får en relativt hög artrikedom, vilket resultatet i denna studie bekräftar. I Cousins 

och Erikssons (2002) studie var alfadiversiteten på torrängar nästan tre gånger så hög som den 

var i barr- och blandskog, och nästan dubbelt så hög som den var i lövskog. I samma studie 

hade åkerholmar liknande värde på alfadiversitet som torrängar. Åkerholmar med träd som ger 

skugga skulle kunna liknas med en torr skog vilket skulle kunna förklara varför både 

åkerholms-alfa och åkerholms-gamma var signifikant lägre på de skogsklädda holmarna. 

 

Totalt sett hittades 93 arter, varav 70 fanns i det öppna landskapet och 57 i det skogsdominerade 

landskapet. Att det öppna landskapet hade fler arter totalt bör bero på att betadiversiteten var 

högre i det öppna landskapet, vilket indikerar ett mer varierat landskap med en större skillnad i 

artkomposition mellan åkerholmarna. De undersökta åkerholmarna i det öppna landskapet låg 

generellt på ett längre avstånd från varandra än vad de gjorde i det skogsdominerade landskapet. 

Detta bidrar antagligen till att artkompositionen åkerholmarna emellan skiljer sig mer i det 

öppna landskapet, vilket man ser då betadiversiteten på landskapsnivå är högre i det öppna 

landskapet. I ett öppet landskap är antagligen spridningsmöjligheter för arter knutna till öppna 

marker större än i ett skogsomslutet landskap, där den omgivande skogen bör hindra många 

arter från att sprida sig längre sträckor. Den omslutande skogen i det skogsdominerade 

landskapet fungerar antagligen som ett vindskydd vilket bör bidra till att många växter som är 

beroende av vind för att sprida sina frön inte kan sprida sig lika långt som de skulle kunna göra i 

ett öppnare landskap (Eriksson 2007). Detta kan förklara varför fler arter hittades i det öppna 

landskapet. Det skogsdominerade landskapet i denna studie var betydligt mer avgränsat med 

omgivande skog och hade också förre och mindre öppna ytor än vad det öppna landskapet hade. 

De begränsade spridningsmöjligheterna till och från ett skogsdominerat landskap kan innebära 

att antalet arter som finns tillgängliga för åkerholmarna inom landskapet är färre än vad det är 

för ett öppet landskap, vilket man ser i denna studie då antalet arter i det öppna landskapet var 

fler än i det skogsdominerade landskapet. Artpoolen, vilket innebär det totala antalet arter som 

finns tillgängligt för en viss miljö inom ett visst område (Eriksson 2007; Ricklefs och Relyea 

2014), som finns i det skogsdominerade landskapet bör därför vara mindre än vad det är för det 

öppna landskapet, där spridningsmöjligheterna till och från omgivande områden är större.  

Det fanns en tydligare skillnad i antal arter på öppna och trädklädda holmar i det öppna 

landskapet (60,1 % fler arter på öppna holmar) än vad som fanns i det skogsdominerade 

landskapet (14,3 % fler arter på öppna holmar). Detta kan bero på att det antagligen finns fler 

arter knutna till öppna marker i det öppna landskapet, dvs. att artpoolen för arter associerade 

med öppna marker är större i det öppna landskapet.  
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Antalet gemensamma arter som förekom på öppna holmar i båda landskapen var 24 stycken, 

vilket kan jämföras med antalet gemensamma arter för trädklädda holmar som bara var 13 

stycken. Att antalet gemensamma arter på öppna holmar nästan var dubbelt så många som på 

trädklädda holmar beror antagligen på att det generellt fanns fler arter på öppna holmar.     

För arter associerade till öppna områden fanns 15 icke-förväntade fyndplatser medan det för 

arter associerade till skog bara fanns en icke-förväntad fyndplats. Att fler icke-förväntade 

fyndplatser fanns för arter associerade med öppna marker kan bero på att markskiktet på vissa 

av de trädklädda holmarna inte var helt täckta med skugga, utan hade öppnare partier där arter 

associerade till öppna marker kunde trivas. De öppna holmarna hade däremot inga skuggande 

träd och buskar vilket kan förklara varför nästan inga skogsassocierade arter hittades på de 

öppna holmarna.  

För att få en klarare bild om omgivande landskap påverkar artkompositionen på åkerholmarna 

hade förmodligen en mer omfattande undersökning behövt genomföras. Den relativt tidiga 

fältundersökningen innebar att många av växterna inte var fullt utvecklade och därför svåra att 

känna igen. Detta bidrog till att långt ifrån alla växter inom varje ruta gick att artbestämma. 

Hade fler arter kunnat artbestämmas hade förmodligen fler slutsatser kunnat dras om hur 

omgivande landskap påverkar artkompositionen på åkerholmarna. Avståndet mellan varje 

åkerholme och närmsta belägna skog hade även kunnat mätas för att se om antalet 

skogsassocierade arter på åkerholmarna signifikant avtog med ett större avstånd till närmaste 

skog eller inte. När det gäller undersökningen av diversitet på de olika åkerholmarna inom de 

olika landskapen är det värt att nämna att inga jämförelser med referensmarker, såsom stora 

gräsmarker och skogsområden, gjordes. Jämförelser i diversitet mellan åkerholmar och 

referensmarker hade förmodligen gett en klarare bild om hur diversiteten på åkerholmar skiljer 

sig från övriga marker.  

Trädbevuxna åkerholmar är nästan dubbelt så vanliga som öppna åkerholmar i det svenska 

jordbrukslandskapet (Allard et al. 2008). Många åkerholmar som tidigare var öppna har växt 

igen med lövsly. Dessa åkerholmar behöver i många fall betas eller slås för att även i framtiden 

kunna hysa en hög artmångfald och bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden i det 

moderna jordbrukslandskapet (Bernes 2011; Naturvårdsverket 2014).  

Denna studie visar att öppna åkerholmar hyser en högre diversitet av kärlväxter än trädklädda 

åkerholmar. Åkerholmar med träd och buskar är däremot viktiga som skydd och födosöksplatser 

för t.ex. fåglar, insekter och kräldjur (Bernes 2011; Naturvårdsverket 2014). Som tidigare 

påpekats är det viktigt att bevara småbiotoper som exempelvis åkerholmar för att bibehålla en 

hög biologisk mångfald inom jordbrukslandskapet, men det kan också vara viktigt för 

artrikedomen att det finns en variation av åkerholmar med olika karaktär.  
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