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Idéer påverkar inte bara det mänskliga samhället -

de påverkar i allra högsta grad hela landskapet och allt levande i det.





ABSTRACT
High  plant  species  diversity  depends  on  a  landscape  that  provides  enough  habitual  space, 

functional connectivity and heterogeneity. Habitat destruction and land use change is recognized 

as the biggest threat to biodiversity of today. The Swedish landscape has not only undergone 

dramatic changes in land-use the last 60 years, it also contains some of the last fragments in 

Europe of the highly valuable hay-meadows. Many of the Swedish hay-meadows are considered 

to hold high ecological values and are protected by Natura 2000 regulations. Yet there are no 

systematic  conservation  strategies  for  the  hay-meadows  and  most  of  the  work  is  done  by 

volunteers. This study aims to further investigate how the surrounding landscape affects the  

total plant species richness on Swedish hay-meadows. A local scale GIS-analysis on landscapes 

surrounding 21 hay-meadows across two time steps was carried out. The historical land-use was 

compared with the present landscapes and with species data from the same areas. Results show 

that the forest cover has grown almost 12% in 60 years. There is a negative correlation between 

forest  and the plant  species richness of  both time steps.  The total  area of arable  fields  has  

dropped 19%, although no statistical correlation with the plant species richness of either time 

step was found. The ex-arable fields of 1950 however, did show a negative impact, both alone 

and  together  with  open  pasture.  Open  pasture  has  decreased  17%,  although  no  statistical 

correlation was found between this land-cover category and plant species richness. The overall 

results indicate that the historical land-use on the local scale is of greater importance on the 

current plant species richness than present land-use. This should be considered within landscape  

planning and when designing conservation strategies.





SAMMANFATTNING
En  hög  plantdiversitet  är  beroende  av  ett  landskap  som  erbjuder  tillräckligt  stora  habitat,  

funktionell konnektivitet och heterogenitet. Habitatförlust och förändrad markanvändning utgör 

det  största  hotet  mot  biodiversitet  idag.  Det  svenska  landskapet  har  inte  bara  förändrats  

dramatiskt  de  senaste  60 åren,  det  innehåller  också några  av Europas sista  fragment  av de  

mycket  värdefulla  slåtterängarna.  Många av de svenska slåtterängarna är  upptagna i  Natura 

2000-områden. Trots detta finns inga systematiska bevarandestrategier  för dessa slåtterängar 

och arbetet hänger mestadels på volontärer.  Den här studien ämnar bidra till en ökad förståelse 

för hur omgivande landskap påverkar plantdiversiteten på svenska slåtterängar. GIS-analyser av 

lokala landskap som omger 21 svenska slåtterängar har utförts. Nedslag vid två tidpunkter har  

gjorts; år 1950 och 2015. Genom digitalisering av kartor från 1950-talet har arean av marktyper  

kunnat  beräknas  och  sedan  jämföras  med  dagens  markanvändning  och  artdata  i  samma 

områden. Resultaten visar att den totala skogsarealen har ökat med 12% sedan 1950-talet och  

det  finns  negativa  samband  mellan  både  den  historiska  och  den  nutida  skogsarealen  och 

artrikedomen på ängarna. Arean av åkermark har minskat med 19% i de undersökta områdena,  

men inga samband med artrikedomen kunde finnas. Däremot visade det sig att den före detta 

åkermark  som fanns på 1950-talet  påverkar  dagens  artrikedomen negativ,  både som ensam 

oberoende variabel och tillsammans med öppen mark. Öppen mark har minskat med mellan 

17% och 24%, men inga samband mellan denna landskapskategori och plantdiversiteten fanns.  

De sammanställda resultaten indikerar att den historiska markanvändningen på lokal skala har 

större  påverkan på  dagens  plantdiversitet  än den  nutida markanvändningen.  Detta  bör  tas  i 

beaktande vid utformande av bevarandestrategier och vid fysisk planering.
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Plandiversitet på svenska slåtterängar

INTRODUKTION

Hot mot biodiversitet

Biodiversitet är  mycket  viktig för både ekologisk och social  resiliens.  Utan en hög grad av  

biodiversitet riskerar vi både kollapsade ekosystem och att de så kallade ekosystemtjänsterna, 

sjunker till kritiska nivåer (Foley et al. 2005; Cardinale et al., 2012). I flera internationella och 

regionala  deklarationer  har  det  slagits  fast  att  förlust  av  biodiversitet  måste  stoppas 

(Miljödepartementet,  2010),  dock  med  ringa  resultat  (Naturvårdsverket,  2015).  Förändrad 

markanvändning och förlust av naturliga och semi-naturliga habitat anses idag vara det största 

hotet mot biodiversitet världen över (Fahrig, 2003; Baillie et al. 2004; Lüth et al., 2009). I ett 

globalt perspektiv är också det allt varmare klimatet en ytterligare svårighet för bevarande av 

biodiversitet. Med fragmenterade och krympande habitat i ett snabbt varmare klimat får redan  

hotade  växter  allt  svårare  att  klara  sig.  Kraftfulla  politiska  åtgärder  krävs  för  att  förhindra  

fortsatta utdöenden (Casazza et al., 2014). Trots allt detta hänger stor del av bevarandearbetet i  

Sverige på ideellt arbete (Naturvårdsverket, 2007).

Historisk och nutida markanvändning

Den historiska markanvändningen har visat sig eka långt in i framtiden och ha en mycket stor  

betydelse för dagens biodiversitet (till exempel Cousins et al., 2009). För att förstå vår samtida 

situation gällande biodiversitet och för att kunna planera framåt är det därför är det intressant att  

studera den historiska markanvändningen

Sveriges historiska gräsmarker

Slåtterängarna och det öppna landskapet är en del av Sveriges kultur. Landskapet har vuxit fram 

genom successivt ökat jordbruk de senaste 6000 åren (Dahlström et al., 2006; Wallin, 2007).  

Markerna delades upp i  två huvudsakliga grupper:  inägor och utmarker. Inägorna bestod av 

gården, slåtterängarna och odlingarna, vilka var inhägnade för att hålla betesdjuren ute. Ängarna 

var hävdade;  de skördades på hö,  och hur mycket  vinterfoder  ängen kunde producera satte 
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gränsen för hur många betesdjur gården kunde hålla. Djuren betade på ägorna runtom, både i  

skogarna och på andra marker. Detta var det rådande jord- och skogsbruksidealet från järnåldern  

fram till 1900-talets början (Widegren, 1983) då ny teknik, konstgödsel och nya idéer snabbt 

förändrade landskapsbilden (Dahlström et al., 2006; Cousins et al., 2015).  Nya skogsvårdslagar 

infördes 1903 och 1923, vilka bland annat innebar att skogsbete förbjöds. Det ansågs vara ett  

hot mot skogens föryngring - och det var skogsodling Sverige skulle satsa på inför framtiden 

(Enander, 2007). Stora delar av landsbygden började också avfolkas från 1940-talet och framåt. 

Följden blev att gräsmarkerna snart växte igen (Eriksson et al., 2002). Samtidigt genomgick det 

kvarvarande jordbruket stora förändringar. Efter andra världskrigets slut blev konstgödsel och 

bekämpningsmedel tillgängligt för jordbrukarna i stor skala och det blev möjligt att frångå det 

gamla talesättet ”Äng är åkers moder”. Det blev alltså möjligt att använda sina ägor, framför allt 

de stora slåtterängarna, till att odla grödor för försäljning istället för vinterfoder till sin boskap 

(Domeij,  2008).  Det  här  så  kallade  rationella  jordbruket  är  det  som  brukas  i  allra  störst 

utsträckning idag. Detta innebär noga avgränsade markytor där skog och åker hålls åtskilda,  

vilket i  sig gynnar monokulturer.  Den här studien undersöker förhållandet kring slåtterängar 

idag, men också under 1950-talet. Denna historiska tidpunkt är intressant eftersom det var då  

landskapet började förändras ordentligt.
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Figur 1. Fram till början av 1900-talet betades skogarna i hög utsträckning. Idag bibehålls fragment av dessa miljöer 
av volontärer. Fotot visar slåtterängen Ekudden i Stockholm. Foto: Alistair Auffret, 2013.
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Slåtterängarna idag 

På dagens få och små slåtterängar hittas den högsta biodiversiteten i världen; uppåt 60 arter per  

kvadratmeter  har  funnits  i  Estland,  och  i  Sverige  är  det  inte  ovanligt  med  40  arter  per 

kvadratmeter på de ängar som hävdats under längre tid. De europeiska ängarnas plantdiversitet  

kan jämföras med den i tropiska trakter (Kull & Zobel, 1991; Olsson, 2008; Bastow Wilson et  

al., 2012). Flera växter, svampar, insekter och fåglar är också beroende av de habitat som det 

traditionella  pre-industriella  odlingslandskapet  ger  (Sjödin,  2007;  Söderström  et  al.,  2001; 

Blaauw & Isaacs,  2014).  Det  är  också  i  odlingslandskapet  och  i  skogarna  som  de  största 

andelarna rödlistade arter finns idag (Bjelke et al., 2015). Sveriges totala areal av slåtterängar  

har de senaste 100 åren minskat dramatiskt. Uppgifterna på hur stor minskningen är varierar 

mellan 90% till över 99% (Dahlström, 2006; Wallin, 2007; Olsson, 2008; Cousins et al, 2015). 

Dagens ängar beskrivs bäst som kvarvarande fragment av forna vidsträckta betesmarker.

Faktorer som påverkar plantdiversiteten

Huruvida ängen är hävdad eller inte har mycket stor betydelse för plantdiversiteten. Men ängens  

karaktär i fråga om storlek (Arrhenius, 1921), form och konnektivitet till andra habitat är också 

av största vikt (Hanski, 1999; Harrison & Bruna, 1999). Det är inte alltid helt självklart, men det 

kan generellt sägas att ett heterogent landskap gynnar biodiversitet, och vice versa (Lindborg et  

al., 2006). Större djur påverkar plantdiversitet genom bete. Sambandet kan vara både positivt  

och negativt, beroende på betets intensitet (Cingolani et al., 2005; Auffret, 2010). Djuren kan  

också agera fröbärare och deras frånvaro missgynnar växternas spridningsmöjligheter (Collinge,  

1996; Myers et al., 2004; Wallin, 2007). Förekomst av lövträd (Grzegorz & Nowak, 2007) och 

abiotiska faktorer såsom markkemi, markens lutning och läge måste också vägas in (Verheyen  

et  al.  1999;  Cousins  &  Eriksson,  2002;  Čepelová  &  Münzbergová,  2012)  för  att  förstå 

sambanden med plantdiversitet. Urbanisering är en av de mest homogeniserande processerna 

när det gäller ekosystemförändringar och ett hot mot biodiversiteten globalt sett. Detta gäller 

framför  allt  på  grund  av  massiv  habitatförlust  och  fragmentering  samt  en  avfolkning  av 

landsbygden. Arter som gynnas av bebyggelse är ofta de som är tidiga i successionsstadiet eller 

som är ljuskrävande (McKinney, 2006), och därför kan småskalig bebyggelse och låg mänsklig 

aktivitet ha en positiv effekt på plantdiversitet. Det gäller att störa lagom mycket.
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Hävd ger högst plantdiversitet

Hävden öppnar upp skogspartier och utsätter platsen för återkommande små störningar och det 

är  dessa  kontinuerliga,  små  och  varierade  störningar  som  ökar  plantdiversiten  signifikant.  

Genom ängshävden minskar förnan på ängen och små eller ljuskrävande växter kan stå sig i  

konkurrensen gentemot starkare och större växter (Kull & Zobel 1999; Dahlström et al., 2006). 

En  fullskalig  traditionell  hävd  består  av  fagning,  slåtter,  lövtäkt  och  efterbetning.  Fagning 

innebär att kvistar och löv avlägsnas från marken, och slåtter innebär att gräs lias av. På detta 

sätt ökar ljusinflödet till marken samtidigt som näringsnivåerna hålls låga (Wallin, 2006). Höet 

räfsas sedan i strängar som får ligga kvar och torka på ängen vilket gör att frön stannar kvar och 

kan spridas. Lövtäkt innebär att träden plockas på blad och späda kvistar som förr användes till  

vinterfoder  för  boskapen.  Lövtäkten öppnar  upp för  spritt  solljus  över  ängen och  träd som 

hamlas blir dessutom ofta mycket gamla och ihåliga, vilka är två faktorer som var för sig bidrar 

till artrikedomen (Gotmark et al, 2005). På betade ängar hålls näringsnivåerna nere samtidigt  

som frön trampas ner i jorden, vilket också underlättar för grodd (Wallin, 2007).

Miljömål 

Sveriges riksdag har satt upp 16 miljökvalitetsmål som ska uppnås år senast år 2020 och flera av 

målen innefattar skydd av biodiversitet. Våra öppna landskap och våra ängar spelar en viktig 

pusselbit  i  bevarandearbetet.  Miljökvalitetsmålet  ”Ett  rikt  odlingslandskap”  säger  att 

ängsarealen ska öka markant, och två av preciseringarna lyder:

”Variationsrikt odlingslandskap.

Odlingslandskapet är öppet och variationsrikt med betydande inslag av 

hävdade naturbetesmarker och slåtterängar, småbiotoper och 

vattenmiljöer, bland annat som en del i en grön infrastruktur och 

erbjuder livsmiljöer och spridningsvägar för vilda växt- och djurarter.” 

och

”Bevarade natur- och kulturmiljövärden.

Biologiska värden och kulturmiljövärden i odlingslandskapet som 

uppkommit genom långvarig traditionsenlig skötsel är bevarade 

eller förbättrade.” (Naturvårdsverket, 2014). 
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Mänsklig aktivitet  är  utan tvekan orsaken till  minskningen av de värdefulla  habitaten.  Men 

mänsklig aktivitet kan också bidra till en förbättring. Genom att skapa små störningar och agera 

som direkta eller indirekta fröspridare kan arter fortleva och spridas till nya lämpliga habitat.  

Volontärgrupper som brukar ängshävd kan ha en viktig roll i detta (Auffret & Cousins, 2013). 

Flera  av  Svenska  Naturskyddsföreningens  lokalgrupper  sköter  idag  om ortens  slåtteräng på 

ideell basis. Volontärgrupperna arbetar därmed för ökad eller bevarad plantdiversitet, både lokalt  

(Schaffers  2002;  Kuhn & Klotz,  2006;  Wallin  & Svensson,  2007)  och regionalt  (Auffret  & 

Cousins, 2013).

Landskapsekologisk teori 

Landskapsekologi  är  en  tvärvetenskaplig  forskningsdisciplin  som  kombinerar 

naturgeografisk och ekologisk kunskap. Ekologiska mönster och processer studeras på 

landskapsnivå i lokal eller regional skala, och ofta används fjärranalys som verktyg. 

Landskapsekologin  har  förlängt  objektsperspektivet  till  ett  landskapsperspektiv,  men 

utesluter inte det förstnämnda (Lindborg et al., 2006). Skala, habitat, konnektivitet och 

matrix är centrala begrepp som alla utgår ifrån de tre grundpelarna inom disciplinen: 

struktur,  funktion  och  förändring  (Noss,  1990).  Begreppen  behandlar  organismers 

förmågor  och hinder  i  ett  heterogent  landskap.  Hur landskapsbilden ser  ut  beror  på 

rådande markanvändning, vilket i sin tur bygger på mänskliga idéer som politiska beslut 

och historiska faktorer. I analysen inkluderas också abiotiska faktorer såsom jordart och 

geografiskt läge. 

Habitat, matrix och fragmentering

Ett habitat är ett  geografiskt område som har rätt  förutsättningar för en arts överlevnad och 

reproduktion.  En populations geografiska utbredning är alla områden tillsammans som varje 

individ i populationen har ockuperat under hela sin livstid (Ricklefs, 2008). Arter kan alltså dö  

ut lokalt men fortleva regionalt; de kan återkolonisera habitat om de får chans att sprida sig.  

Artens chans att återkolonisera och återhämta sig från den genetiska utarmning som isolering 

innebär, hänger på hur stor  tillgång arten har till lämpliga habitatfläckar i det fragmenterade 

landskapet  (Hanski,  1999).  Detta  kallas  också  för  habitatets  funktionella  konnektivitet.  

Tillgången till habitatfläckarna beror på hur landskapet ser ut emellan habitaten (dess matrix),  
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på artens aktionsradie samt på om arten kan spridas med hjälp av ett medium eller inte. Finns  

där öppet vatten, tät bebyggelse, vägar eller tät barrskog? Vilka är artens inneboende förmågor? 

En fågel  tar  sig lätt  förbi  en väg som korsar  landskapet,  medan samma väg kan utgöra  ett  

oöverstigligt hinder för många växter och insekter. Till och med i ogästvänlig matrix kan arter  

sprida sig, om där finns tillflyktsorter eller spridningskorridorer. Exempelvis kan åkerholmar 

och vägkanter agera spridningskorridorer eller tillflyktsorter, och alltså underlätta för arter att 

röra sig mellan habitatets fläckar i landskapet (Collinge, 1996; Cousins, 2006; Gilbert-Norton et 

al., 2010). Frön sprids med vind, men även med djur, människor och till och med motordrivna 

fordon (Auffret, 2010). Tillgängligheten till de olika habitatfläckarna kan också förstås som ett  

nätverk av bättre  eller  sämre  kvalitet.  Fragmentering av  ett  landskap och  ren habitatförlust 

måste  behandlas  på  olika  sätt,  där  en  landskapsanalys  av  hela  landskapsbilden  är  en  bra 

utgångspunkt (Opdam et al., 2003; Fahrig, 2003). Fragmentering är dock aldrig bra för en arts 

långsiktiga överlevnad och  inte  heller  för  biodiversiteten.  Generellt  kräver  arter  större  total  

habitatarea när fragmenteringen är hög, och detta beror på att så kallade kanteffekter. Ju högre 

grad fragmentering av ett habitat desto högre andel kant som gränsar till dess matrix, och desto  

större påverkan har matrix på habitatfläcken (Fahrig, 2001).

Utdöendeskuld och skala

Växter har en långsam responstid efter förändringar i landskapet. En en art eller en population 

kan överleva lång tid i refuger trots en kraftigt minskad habitatarea eller försämrad matrix. Den 

skillnad som finns mellan antal arter som finns i området och det antal som hade funnits vid  

ekologisk jämvikt  i  samma område kallas utdöendeskuld. Dessa populationer har dock svag 

resiliens  och  kan  mycket  snabbt  försvinna  helt.  Historisk  markanvändning  kan  ge  en 

utdöendeskuld på uppemot 100 år, beroende på vilka arter det gäller (Verheyen et al., 1999; 

Lindborg  &  Eriksson,  2004;  Cousins  &  Vanhoenacker,  2010).  Det  här  innebär  att  de 

inventeringar vi gör idag inte ger en rättvis bild av en arts status om inte utdöendeskulden tas i  

beräknande.  Hur  marken har brukats förr  har  större samband med plantdiversiteten idag än 

exempelvis med områdets jordmån (Cousins & Lindborg, 2005).  Därför behöver även tiden tas 

med som en aspekt när prognos ska sättas på framtida biodiversitet. Tiden är en dimension och 

en sorts skala,  som sent började räknas med i den ekologiska forskningsdisciplinen (Wiens, 

1989), men som är en utgångspunkt i den moderna landskapsekologin. Vilken geografisk skala 

som används i studier inom landskapsekologi är också centralt. Som exempel visar flera studier 

att det historiska marktäcket har större betydelse på biodiversiteten än dagens marktäcke, när 

lokal skala undesöks (Lindborg & Eriksson, 2004; Cousins & Vanhoenacker, 2010). På regional  
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skala däremot,  har  det  funnits  att  nutida landskapsmönster  har  starka  samband  med  den 

regionala biodiversiteten (Cousins et al. 2015). Samma studie visar att förlusten av biodiversitet 

är större än tidigare trott. 

Syfte och frågeställning

Den här studien ämnar bidra med vidgad kunskap om plantdiversitet på Sveriges slåtterängar 

utifrån geografiska perspektiv. Här undersöks om den totala artrikedomen på slåtterängarna har 

samband  med  de  omgivande  marktypernas  areor.  Landskapet  runt  21  stycken  slåtterängar 

analyseras digitalt i ett geografiskt informationssystem och korreleras därefter mot den totala 

artrikedomen.  Studien  ska  försöka  svara  på:  1)  hur  har  landskapsbilden  kring  Sveriges 

slåtterängar  förändrats  från  1950-talet  till  idag?;  2)  kan  man  utifrån  detta  utläsa  vad  som 

påverkar  plantdiversiteten  på  slåtterängarna  idag?  Och 3)  kan  naturvårdande  slutsatser  dras  

utifrån resultaten?

STUDIEOMRÅDE, MATERIAL OCH 
METOD

Studieområde

De 21 undersökta slåtterängarna ligger alla i södra Sverige, från Uppsala län ner till Blekinge 

län, mellan ungefär 67 N° och 62 N° (Figur 2). Växtligheten och artsammansättningen i södra 

Sverige  varierar  på  grund  av  historiska  invandringsmönster,  jordart  samt  en  skillnad  på 

sydvästligt  och  östligt  klimat.  Arter  som trivs  i  ett  maritimt  klimat  har  en  mer  sydvästlig 

utbredning och växter som är anpassade till ett kontinentalt klimat återfinns oftare österut. De 

flesta ängar ligger i klimatzonerna II – IV, och ett fåtal ligger i antingen zon I eller zon V. Även  

jordart och jordmån har stor betydelse för artsammansättningen. De undersökta slåtterängarna 

ligger i ett område som karaktäriseras av lerhaltiga och näringsrika jordarter (SLU, 2007a). De 
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här  mer  finkorniga  sedimenten  håller  kvar  vatten  och  alla  ängar  räknas  som friska  (SLU, 

2007b). Den största andelen mark i området används enligt SLU (2007c) till skogsodling, men 

åkermark är också ett mycket framträdande ägoslag. Historiskt sett har större delen av södra 

Sverige, framför allt  på Väst- och Östgötaslätterna, Närkeslätten och Mälardalen använts till  

odling  och  bete  och  jordmånen  är  ofta  olika  sorters  anthrosoler  (kulturjordmåner,  instabila 

podsoliserade brunjordar inräknat) eller histosoler (torvmark). Torvmarken har dock ofta dikats 

ur  för  att  skapa  ny  odlingsbar  yta  (Andréasson,  2006).  De  dominerande 

markvegetationsklasserna är grästyper samt lågörter (SLU, 2007d).

Av de 21 slåtterängar som undersöks i denna studie ingår 15 i Jordbruksverkets databas över 

ängs-  och  betesmarker  av  viktiga  natur-  och  kulturvärden  (Jordbruksverket,  2012).  11  av 

slåtterängarna  ingår  dessutom  i  EU:s  Natura  2000-områden,  och  anses  ha  särskilt  höga 

naturvärden (EEA, 2012).

Figur 2. De analyserade ängarna ligger i södra och mellersta Sverige, mellan ca 67N° och 62N°. Fri bearbetning efter 

Auffret & Cousins (2013); Lantmäteriet (2015a) och Wikimedia Commons (2015).
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Material

Artdata

Svenska Naturskyddsföreningens lokalgrupper står för åtta av artlistorna som används i den här 

studien. I de andra fallen kommer artdatan från Artportalen, från lokala botanikgrupper samt 

hämtade  ur  lokala  eller  regionala  floror.  Tilläggsinventeringar  är  i  vissa  fall  gjorda  av 

Stockholms universitet. I Bilaga 1 redovisas fler detaljer. Som en avgränsning används i den här 

studien artdata över totalt antal hittade arter per inventering, det vill säga artrikedom, inte över 

jämnhet  eller  relativ  artrikedom.  Det  görs  inte  heller  skillnad  på  specialiserade  arter  och 

generalister.  Antal arter funna på varje äng återfinns i  Bilaga 1. Den totala artrikedomen av  

växter funnen på ängarna kallas hädanefter plantdiversitet, alternativt artrikedom. 

Kartor

Ekonomiska  kartan  är  en  kartserie  som  detaljrikt  visar  fastighetsindelning,  geografisk 

information och ortsnamn. Skalan är  1:10000 förutom över  Norrlands inland,  där  skalan är  

1:20000.  Karteringen inleddes år  1935 genom ny teknik med flygfoto och slutfördes  1978. 

Tekniken  möjliggjorde  för  hög  lägesnoggrannhet  och  kartorna  utgör  än  idag  ett  värdefullt  

dataunderlag.  Då  användes  de  i  stor  utsträckning  av  planerare  och  idag  för  bland  annat  

naturvård och forskning. Ekonomiska kartan är tryckt i fyra färger: grönt flygfoto, gult markerar  

åker, före detta åker och trädgårdar. Brunt markerar höjdkurvor och sankmarker och svart all  

ritad kartbild samt all text (Lantmäteriet, 2015b). De kartblad som används i den här studien  

kommer alla från 1940, 50 och 60-talen och all data härledd ur dessa kallas hädanefter för 1950.

Ortofoto är digitala flygbilder som fotograferats på 48000 meters höjd, korrigerats och skarvats 

ihop skalenligt. Flygbildsmosaiken täcker hela Sverige och uppdateras i genomsnitt var tredje 

år. Upplösningen på den färdiga produkten är 0,5 meter marksträcka per pixel och levereras i  

rasterformat  och  i  färg  eller  IR  (Lantmäteriet,  2015c).  I  denna  studie  används  ortofoton, 

anpassade till koordinatsystemet SWEREF 99 TM, beställda från Lantmäteriet som underlag för 

georeferering av Ekonomiska kartan.

Terrängkartan är en nutida mycket detaljrik karta som framställs av Lantmäteriet (2015d). Den 

tryckta Terrängkartan redovisar alla markslag,  höjdkurvor och har  detaljer  såsom stigar  och  
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vägbommar.  Skalan  är  1:50000.  Papperskartorna  ska  uppdateras  var  fjärde  år.  Den  digitala 

Terrängkartan innehåller en stor mängd information såsom administrativa gränser, bebyggelse, 

transportnät  och  inkomst,  men  också  jordarter,  hydrografi  och  all  slags  markdata.  Den  här 

studien använder sig av markdata i vektorfomat i koordinatsystemet SWEREF 99 TM.

Metod

Klassificering av marktyperna

Varje slåtteräng som undersöks i den här studien omges av en unik landskapsbild. En del har 

mycket skog i sin direkta närhet, andra omges av åkrar, ytterligare andra har kanske ohävdade 

ängar runtom. Varje undersökningsområde har en radie på 500 meter kring varje ängs mittpunkt. 

Arean  för  varje  undersökt  område  är  ca  78,5  hektar.  Tillsammans  uppgår  den  undersökta 

markarealen till  totalt  ca  1649,3 hektar.  Den valda radien på just 500 meter har sin grund i 

växters möjligheter att sprida sig - den funktionella konnektiviteten. Frön sprid oftast med vind, 

djur och människor, till och med motordrivna fordon kan agera fröspridare. Med vind sprids 

frön dock mycket kort och betesdjur och arbetsfordon transporteras sällan långa sträckor utan 

hålls nära gården (Auffret, 2010).

Urvalet  av  de  21  slåtterängarna  har  utgått  ifrån  Auffret  och  Cousins  (2013)  studie  av 

fröspridning på svenska slåtterängar. Till sin studie tog de fram artdata för 36 slåtterängar, vilka 

alla i nuläget sköts av volontärer från lokalgrupper i Svenska Naturskyddsföreningen. Graden av 

hävd varierar dock, och för många saknas uppgifter om de har varit kontinuerligt hävdade eller  

inte. Samtliga slåtterängar är mindre än en hektar till ytan, ofta betydligt mindre än så. Som 

urval till den här studien valdes slåtterängar som finns i områden med ungefär samma jordmån 

och klimat. 

För  att  undersöka  vad  i  det  omgivande  landskapet  som  påverkar  plantdiversiteten  på 

slåtterängarna har två tidpunkter först valts ut. Den Ekonomiska kartan representerar tiden vid  

de stora landskapsförändringarna begynnelse och kallas i den här studien för 1950. Den nutida 

markanvändningen representeras av Terrängkartan och kallas här för 2015. 
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Därefter bestämdes vilka landskapskategorier, eller marktyper, som skulle undersökas i relation 

till plantdiversiteten. För en beteckning över vilka landskapskategorier som använts och hur de 

definieras, se Tabell 1. Den Ekonomiska kartan har färre kategorier än Terrängkartan. För att  

landskapskategorierna skulle matcha någorlunda mellan de två undersökta tidsstegen, och för att 

passa  tidsomfånget  av  den  här  studien  valdes  den  Ekonomiska  kartan  som  grund  för 

klassificeringen av marktyperna. 

Tabell 1. Definitioner av landskapskategorier som används i studien. 

Landskapskategori Definition

Öppen mark Gräsmarker, berghällar, obevuxna sankmarker och trädgårdar utan betydande 

bebyggelse eller hårdgjorda ytor. Enstaka träd och buskar, småhus och klippblock 

mindre än en vägbredd ingick i kategorin.

Skog Barrskog, lövskog och blandskog.

Vatten Vattendrag, sjöar och hav.

Bebyggelse Områden med hårdgjorda ytor, små trädgårdar och avsaknad av grönstråk samt 

industriområden.

Åker Uppodlad mark.

Fd åker Före detta uppodlad mark.

Öppen mark + fd. åker Ytor av öppen mark och fd. åker har slagits ihop till en area.

Åker + fd. åker Ytor av åker och fd. åker har slagits ihop till en area.

Den  Ekonomiska  kartan  visar  tydligt  kategorierna åkermark,  före  detta  åkermark och 

trädgårdar.  Trädgårdarna,  inklusive  de  arealer  som upptogs  av  de  småhus  som  fanns  inuti  

trädgårdarna, klassas här som  öppen mark då de oftast hålls öppna av ägarna vilket utgör en 

spridningsmöjlighet  för  växter  som  trivs  på  slåtterängar.  Ljusa  områden  på  kartorna 

uppskattades till öppen mark, inklusive de sankmarker som inte var trädbevuxna, stränder samt 

de få åkerholmar och/eller berghällar som identifierades. Berghällar eller andra oidentifierade 

objekt som var mindre än en vägbredd inkluderades inte i kategorin öppen mark, utan uppgick i 

den  omgivande  marktypen.  Vattendrag,  sjöar  och  hav,  här  kategoriserade  som vatten, 

identifierades enkelt genom att de är markerade med namn. Vad som är lövskog, blandskog eller 

barrskog på den Ekonomiska kartan är omöjligt att säkerställa med blotta ögat, därför har dessa 
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skogstyper  slagits  samman  till  den  enskilda  kategorin  skog.  Före  detta  åker fick  en  egen 

kategori, då denna mark kan utgöra en god spridningsmöjlighet men lika gärna vara ett hinder 

för  växter  att  sprida  sig.  Jorden  i  den  före  detta  åkern  är  ofta  utarmad  och  tyngd  av 

bekämpningsmedel,  men  vare  sig  det  eller  hur  länge  marken legat  i  träda  framgår  av  den 

Ekonomiska  kartan.  På  grund  av  denna  osäkerhet  skapades  två  tilläggskategorier  där  två 

grundkategorier slagits samman: öppen mark + före detta åker samt  åker + före detta åker. 

Dessa två kategorier användes enbart i analyserna, inte i digitaliseringen.

Terrängkartan innehåller flera sorters kategorier än den Ekonomiska kartan och kategorierna 

förenklades  för  att  matcha  marktyperna  från  1950.  Terrängkartan  innehåller  också  flera 

kategorier av bebyggelse. När en vektor kallades låg bebyggelse jämfördes detta område med 

aktuella  satellitbilder  för  att  se  direkt  vilken kategori  den skulle förenklas  till.  Var området  

uppbyggt som en förort eller förstad med många hårdlagda ytor,  tätt  mellan husen och små 

trädgårdar  upptogs  området  i  kategorin  bebyggelse.  Hade  området  i  istället  karaktären  av 

fritidsområde med få hus, stora trädgårdar och flera genomskärande grönstråk, upptogs detta i 

kategorin öppen mark. Industriområden klassades som bebyggelse oavsett fysisk struktur. Före 

detta åker fanns över huvud taget inte med som kategori på Terrängkartan.

Digital bearbetning och analys

Kartorna  från  1950 importerades  i  ett  databehandlingsprogram  för  geografisk  information, 

ArcGIS 10.2 (Esri, 2012), och georefererades till SWEREF99 med nutida ortofoton över samma 

områden som underlag. Vid otydligheter i ortofotot användes nutida satellitbilder vid sidan av 

som stöd. Ofta fick flera ekonomiska kartor skarvas ihop för att få en heltäckande bild av de  

önskade  områdena.  När  alla  kartbilder  var  insatta  i  rätt  referenssystem  sattes  en  digital  

markering av en bufferzon ut för varje slåtteräng. Zonen hade en radie på 500 meter var och  

utgick från mittpunkten av varje äng. Då var och en av de undersökta slåtterängarna idag har en  

area på under en hektar mättes bufferzonen från mitten av ängarna istället för från utkanten.  

Koordinaterna för mittpunkterna kommer från tidigare inventeringar av samma ängar (Auffret 

&  Cousins,  2013).  Inom  varje  bufferzon  digitaliserades  sedan  landskapstyperna  efter  de 

bestämda kategorierna. Enbart polygoner skapades, vilka var och en representerar en avgränsad 

markyta. Där en väg gick igenom åkern, eller där vägen skilde ett vattendrag från åkern upptogs  

arean  av  dessa  vägar  till  kategorin  åker.  Där  en  väg  skilde  åker  åt  från  övriga  kategorier  

kategoriserades  vägen  istället  till  dessa.  Övriga  förenklingar  gjordes  enligt 
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klassificeringsbeskrivningen av marktyper ovan. Varje polygon areaberäknades i kvadratmeter 

och adderades ihop inom sin egen kategori för varje äng. För att få areorna av varje marktyp 

från 2015,  det  vill  säga  den  nutida  markanvändningen,  beställdes  den  vektoriserade 

Terrängkartan  för  varje  område.  Dessa  kartor  var  redan  georefererade  till  SWEREF99  och 

digitaliserade. Varje karta klipptes ut med samma bufferzon på 500 meter, för att exakt matcha 

kartorna  från  1950.  Kategorierna  över  marktyperna  förenklades  enligt  beskrivning  ovan. 

Areaberäkningen genomfördes på samma sätt som för 1950 års kartor. 

Frågeställningen i  den här  studien handlar  om hur  slåtterängarnas  omgivande landskapsbild 

påverkar  biodiversiteten  på  slåtterängarna.  Då  är  det  också  intressant  att  se  hur 

markanvändningen de facto har förändrats de senaste ~60 åren. Enkla matematiska beräkningar 

gjordes för att få de genomsnittliga areaförändringarna när det gäller markanvändningen, från 

1950 till 2015.

För  att  undersöka  om  det  fanns  statistiskt  signifikanta  samband  mellan  de  olika 

marktäckeskategoriernas  areor  och  plantdiversiteten  på  slåtterängarna  analyserades  detta  i 

upprepade  generaliserade  linjära  modeller  (GLM)  med  poissonfördelning.  De  oberoende 

variablerna – arean av varje marktyp – påverkar varandra. Minskar en area i området ökar en 

annan, och tvärtom. För att komma runt detta måste variablerna i detta fall testat var för sig. De 

statistiska analyserna genomfördes enligt Cousins et al. (2015): först skapades en nollmodell 

och till denna adderades de oberoende variablerna i var tidpunkt, en och en. Upprepade Chi2-

tester  utfördes  sedan  för  att  jämföra  nollmodellen  med  de  nya  modellerna.  Resultatet  blir  

styrkan  och  riktningen  på  de  eventuella  statistiska  sambanden  samt  vilken  marktyp  som 

påverkar mer än en annan. Alla statistiska analyser utfördes i statistikprogrammet R 2.14.1 (R 

Development Core Team 2011; funktioner: glm och anova). Signifikansnivån sattes till P = 0,05.

Datakvalitet

De två olika kartserierna, den Ekonomiska kartan och Terrängkartan, har olika hög upplösning. 

De  nutida  kartorna  som  beställts  av  SLU  har  mindre  detaljrikedom  än  de  äldre  som 

digitaliserades enkom för denna studie. Detta kan innebära en begränsad areaförlust, alternativt  

större arealer av vissa marktyper än vad som finns i  verkligheten.  Vid beräkning av faktisk 
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markanvändningsförändring  kan  detta  ha  en  mindre  betydelse.  När  det  gäller  de  statistiska 

analyserna har detta dock ingen egentlig betydelse då samtliga oberoende variabler vid båda 

tidpunkter testades för korrelation var för sig.  

All flygbildstolkning är just tolkningar av verkligheten. Detta gäller för kartorna från båda de 

undersökta tidpunkterna. Detta kan innebära att mark har tolkats som någonting annat än den 

verkliga  markanvändningen.  Terrängkartans  medföljande  mångfald  av  kategorier  över 

marktyper  har  också  förenklats  för  att  sånär  matcha  kategorierna  från  1950,  men  då  de 

undersökta områdena är relativt små och mycket detaljrika kan detta i princip bortses från. 

Artdatan är inhämtad ifrån olika källor och från olika tidpunkter. Många artlistor kommer ifrån 

SNF:s inventeringar av själva slåtterängarna och andra kommer till  exempel ifrån regionala 

floror. När olika stora ytor inventeras och när det sker vid olika tidpunkter kan detta påverka vad 

som  faktiskt  finns  på  platserna.  Den  här  studien  har  använt  artdata  som om att  den  vore 

dagsfärsk, men i själva verket är viss data inhämtad för så länge sedan som för 30 år tillbaka (se  

Bilaga 1 för tidpunkterna för samtliga använda inventeringar).  Mer uppdaterad data eller ett 

större artdataunderlag är att föredra för att kunna göra mer precisa statistiska förutsägelser. För 

reliabilitet  gällande  den  använda  artdatan  hänvisas  till  Auffret  & Cousins  (2013)  studie  av 

fröspridning på slåtterängar.

Tidigare forskning visar tydliga samband mellan konnektivitet för habitaten och biodiversitet.  

Ett  heterogent  landskap  är  också  ofta  mer  artrikt  än  ett  landskap  präglat  av  monokultur.  

Habitatens  storlek  och  form  spelar  in,  liksom  jordmån,  markkemi  och  närvarograden  av 

ädellövträd. Graden  och kontinuiteten av hävd har visat sig spela särskild roll för hur många 

olika sorters arter som återfinns på ängarna. Den här studien tar inte hänsyn till någon av ovan 

nämnda  faktorer.  Här  undersöks  hur  arean  av  omgivande  landskapskategorier  var  för  sig 

påverkar plantdiversiten. Därför har ingen samspelstestning heller gjorts. Det finns flera faktorer 

som  kan  läggas  till  i  fortsatta  studier  gällande  arean  på  de  omgivande  marktyperna  och 

plantdiversiteten. Blir resultaten annorlunda om det kompenseras för till exempel konnektivitet,  

för  graden av fragmentering eller  för markkemi, och finns det samband mellan landskapens 

heterognitet och plantdiversiteten? Arters inneboende förmågor är avgörande för hur långt de 

kan  spridas  i  tid  och  rum.  I  den  här  studien  gjordes  ingen  skillnad  på  artrikedom,  relativ 

plantdiversitet  eller  jämnhet.  Ingen  hänsyn  togs  heller  till  huruvida  de  funna  arterna  är  

specialister eller generalister.
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RESULTAT

Förändrad markanvändning

Figur 3 ger en överblick av den genomsnittliga och procentuella förändringen av marktyperna i  

undersökningsområdena de senaste ~60 åren. Tabell 2 visar de genomsnittliga förändringarna i 

hektar och procent. Några områden har genomgått stora förändringar (se Figur 4) men de flesta 

har förändrats måttligt. För detaljerad markanvändning för båda tidpunkterna, se Bilaga 3. 

Av de marktyper som återfinns vid båda tidpunkter är åkermarken den kategori vari det skett  

störst förändringar. Åkermarken har minskat med uppåt 19 procent eller 59,4 hektar sedan 1950. 

Ingen mark räknas idag som före detta åker.
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Skogen har istället vuxit till sig med 12 procent i genomsnitt, eller med 102 hektar. Från att det  

har funnits skog på 51 procent av den totala marken finns där idag drygt 57 procent skog.

Den genomsnittliga arean av öppen mark har minskat med knappt 17 procent, eller med 41,3 ha. 

Vid sammanslagning av före detta åker och öppen mark till en marktyp av samma kvalitet som 

öppen mark, ligger minskningen istället på nästan 24 procent, eller 63,8 ha.

Andelen bebyggelse har ökat med 100%, från ingen bebyggelse alls i de undersökta områdena 

omkring år  1950 till dagens  knappa 2 procent eller 28,5 ha i genomsnitt. Det är bara tre av 

områdena som över huvud taget har bebyggelse enligt ovan beskrivna definition.
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Tabell  2. Areaförändringar  av  marktäcken.  Tabellen  visar  den  totala  arean  i  hektar  i  genomsnitt  per  undersökt  

område, hur stora areor i medeltal av varje markslag som funnits vid de båda tidpunkterna  1950 och  2015, samt 

förändringen i hektar och procent. Nederst i tabellen visas om förändringen för varje markslag har varit positiv eller 

negativ. Arean i hektar är avrundade till en decimal efter att beräkningarna gjorts.

Alla 

marktyper

Åker Fd. åker Åker + 

fd.åker

Öppen 

mark

Öppen 

mark + fd.  

åker

Skog Vattenyta Bebyggelse

 Total area, ha 1649,3 - - - - - - - -

Area 1950, 

ha

320,2 22,5 342,7 248,2 270,7

845,6

213,3 0

Area 1950, 

% av totalen

19.67 1.37 21,04 15.05 16,42 51,27 12,93 0

Area 2015, 

ha

260,8 uppgift 

saknas

uppgift  

saknas

206,9 206,9 947,6 205,0 28,5

Area 2015,

% av totalen

15.81 uppgift 

saknas

uppgift  

saknas

12,54 12,54 57,45 12.43 1.73

  Förändring, 

ha

-59,4 uppgift 

saknas

uppgift  

saknas

-41,3 -63,8 102,0 -8,2 28,5

  Förändring, 

%

-18,54 uppgift 

saknas

uppgift  

saknas

-16,64 -23,58 12,06 -3,85 100

  Förändring, 

pos/neg

neg uppgift 

saknas

uppgift  

saknas

neg neg pos neg pos
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Figur 4.  Två  exempel  på  stor  förändrad  markanvändning  och  habitatförlust.  Varje  undersökt  område  för  båda 

tidpunkterna  1950 och  2015 har  en  radie  på 500  meter.  Pagards Äng:  åkermarken  har  minskat  med 98  % och 

bebyggelse har tillkommit. Mulatorp: öppen mark har minskat med 73% och åkermarken har helt försvunnit från 

1950 till 2015. Marken är istället bevuxen med skog. För detaljer, se Bilaga 2.
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Samband mellan area och plantdiversitet

Det finns statistiskt signifikanta samband mellan några av de oberoende variablerna och den 

beroende variabeln plantdiversitet. Eftersom ytorna påverkar varandra testades de en och en för  

sig.  Chi2-värdet  ger  en fingervisning om styrkan av ytornas  påverkan,  och endast  vad som 

påverkar mer än en annan yta kan utläsas. Tabell 3 visar vilka ytor som har statistiska samband 

med plandiversiteten och hur starka sambanden är  i  relation till  varandra.  Figuren redovisar 

även de ytor som inte korrelerar med plantdiversiteten.

Vattenyta påverkar plantdiversiteten positivt i båda tidsstegen. Åker och öppen mark visar inga 

statistiska samband med diversiteten vid vare sig tidpunkt 1950 eller 2015.

Tabell 3. Tabellen visar korrelationer mellan plantdiversitet och de olika landskapstypernas areor i de båda tidsstegen.  

Effekten anger om korrelationen är negativ eller positiv. Chi2-värdet ger den relativa styrkan av effekten. P-värdet  

anger om resultatet är statistiskt signifikant.

                       Plantdiversitet 

1950 2015

Effekt Chi2 P Effekt Chi2 P

Vatten + 48,3 < 0,001 Vatten + 49.5 < 0,001

Skog - 12,5 < 0,001 Skog - 8,8 0,0030

Fd. åker - 16,8 < 0,001

Åker 0,9 0,34 Åker 3,4 0.065

Öppen mark 1,8 0,18 Öppen mark 1.8 0.17

Bebyggelse + 4,2 0,040

Åker + fd. åker 1,9 0,165

Öppen mark + fd. åker - 6,2 0,013
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Statistiskt signifikanta samband för 1950 finns mellan plantdiversiteten och ytorna av före detta 

åkermark,  skog,  vattenyta  samt  öppen mark + före  detta  åkermark.  Endast  kategorin vatten 

bidrar här till en högre plantdiversitet. Större marktäcken av kategorierna före detta åkermark,  

skog  samt  öppen  mark  +  före  detta  åkermark  under  1950  alla  bidrar  istället  till  lägre 

plantdiversitet idag. Kategorierna åker, öppen mark samt tilläggskategorin åker + före detta åker 

visar inga statistiska samband med  artrikedomen på slåtterängarna.

De nutida areorna av skog, bebyggelse och vatten visar statistiskt signifikanta samband med 

plantdiversiteten.  Skog  korrelerar  negativt,  bebyggelse  och  vatten  korrelerar  positivt  med 

plantdiversiteten.  Den  nutida  skogsarealen  visar  ett  svagare  samband  med  diversiteten  på 

slåtterängarna  än  den  historiska  skogsarealen.  Bebyggelse  fanns  över  huvud  taget  inte  i  

undersökningsområdena vid 1950. Terrängkartan från tidssteg 2015 innehöll ingen kategori före 

detta åker, varpå tilläggskategorierna inte testades för detta tidssteg.

Sammanfattning av resultat

Den  historiska  markanvändningen  har  vissa  statistiskt  säkerställda  samband  med  dagens 

plantdiversitet på de undersökta slåtterängarna. Före detta åker, skog och öppen mark + före 

detta åker under 1950 påverkar dagens artrikedom negativt. Den nutida skogsarealen har också 

ett negativt signifikant samband med plantdiversiteten. Bebyggelse från 2015 har en liten, men 

signifikant positiv inverkan på plandiversiteten och vatten påverkar positivt i båda tidsstegen. 

Varken åker eller  öppen mark har visat  sig ha statistiska samband med artrikedomen på de 

undersökta  ängarna,  varken  vid  tidpunkt  1950 eller  2015.  Bland  de  genomsnittliga 

förändringarna av marktypernas areor sticker några resultat ut. Andelen åkermark har minskat 

nästan 19 procent under dessa ~60 år och skogsarealen har ökat med 12 procent. Andelen öppen 

mark har minskat markant. Beroende på om en räknar före detta åker som öppen mark eller inte,  

ligger minskningen på mellan 17 och 24 procent. Det fanns ingen bebyggelse över huvud taget i 

områdena 1950, men 2015 upptar bebyggelse 1,73 procent av den totala markytan.
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DISKUSSION OCH SLUTSATS

Det historiska marktäcket påverkar

Studiens resultat antyder att den historiska markanvändningen påverkar dagens plantdiversitet 

på lokal skala mer än den nutida.  

Skog och åker 

Marktäckesanalysen  visar  att  skogen  har  vuxit  med  i  genomsnitt  12  procent  och  vid  båda 

tidpunkterna finns en negativ korrelation med plantdiversiteten. Med ökad andel skog i matrix  

är detta ett väntat resultat. De arter som omfattas av den här studien är sådana som är anpassade 

till gräsmarker och ofta återfinns de bara på just slåtterängar. Barrskogars naturligt sura jordar  

lämpar  sig  inte  för  gräsmarkernas  örter.  Lövskog  är  tvärtom  ofta  förknippad  med  högre 

biodiversitet, men andelen lövskog har minskat i hög grad samtidigt som det började satsas på 

storskalig  skogsodling  i  början  av  1900-talet.  Dessutom  innebar  de  nya  skogslagarna  att  

skogsbete förbjöds och skogen har fått föryngras. Enligt den naturliga successionsordningen i 

dessa klimatzoner tar barrträd då lätt över. I den här studien görs ingen skillnad på lövskog och 

barrskog, då skillnaden inte gick att visuellt utläsa från den Ekonomiska kartan. Utmarkerna 

slutade dock betas långt innan det undersökta tidssteget 1950, och barrskogar kan redan då ha 

förväntats ta över stora delar de övergivna markerna. 

Åkerarealen har minskat med hela 19% sedan 1950. Trots detta har inga statistiska samband för 

vare sig 1950 eller 2015 funnits. Med kännedom om det moderna (sedan 1940-talet) jordbrukets 

användning  av  konstgödsel  och  bekämpningsmedel  kan  detta  tyckas  märkligt.  Med  en 

minskning av denna typ av matrix kan en ökning av plantdiversitet rent teoretiskt förväntas 

(tilläggas bör här att ingen artdata finns för 1950 i den här studien och ett uttalande om ökning 

eller minskning av artrikedom i sammanhanget är inte relevant). Detta bör dock ses i ljuset av 

den  ibland  flerfaldiga  ökningen av  bekämpningsmedel  och  konstgödsel  på  samma markyta 

sedan 1940-talet fram till 1990-talet (Domeij, 2008). Huruvida de undersökta områdena kring 

slåtterängarna genomgått samma förändringar som genomsnittet ligger däremot utanför den här 

studiens omfattning. En annan tanke är att den tidsförskjutning som finns hos växter när det  
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gäller  utdöende  faktiskt  går  åt  båda  hållen,  det  vill  säga  att  det  också  tar  lång  tid  för  

återkolonisering (Jackson & Sax, 2010). 

Kategorin före detta åker, vilken enbart förekom i tidssteg 1950, visade sig ha negativt samband 

med plantdiversiteten. Detta är att vänta av åker som ligger i träda. Utarmad mark som är tyngd 

av bekämpningsmedel kan inte vara en gynnsam miljö för särskilt många växter. Kartorna anger 

däremot inte hur länge eller varför marken har varit obrukad, och enkla slutsatser kan inte dras.

Öppen mark

Inget  samband  för  varken  1950 eller  2015,  hittades  mellan  arean  av  öppen  mark  och 

plantdiversiteten.  Tidigare  forskning  på  ett  motsvarande  geografiskt  område  och  skala 

(naturbetsmarker  i  södra  Sverige,  lokal  skala)  visar  dock att  storleken  på  nutida,  men  inte 

historiska,  gräsmarker  har  positiva  samband  med  den  generella  artrikedomen  (Cousins  & 

Vanhoenacker,  2010).  Landskapsekologisk  teori  säger  att  ju  större  habitat  desto  fler  arter.  

Cousins et al. (2015) visar att samma resultat (inklusive artrikedomen för rödlistade och mer 

specialiserade arter) gäller för regional skala. Hur kommer det sig att resultaten skiljer sig åt? 

En förklaring kan vara vilken klassificering av marktyperna som valts att användas i de olika 

studierna.  Här  har  slåtterängarna  satts  samman med eventuella  naturbetesmarker  och annan 

öppen mark som stränder. Öppet vatten är dock inte inkluderat i kategorin öppen mark. Den 

Ekonomiska kartan är visserligen detaljerad men fokus ligger på dåtidens ägor såsom åkrar och 

bebyggelse, inte på allmänningar eller gamla naturbetesmarker. Det är omöjligt att visuellt skilja 

värdefulla, friska ängar åt från öppen mark där knappt gräs kan växa. Den visuella tolkningen 

lämnar alltså en del att önska, och det kan bara spekuleras i vilka områden som här klassificerats 

som öppen mark, som faktiskt är värdefulla ur biologisk synvinkel. Är fläckarna av till exempel 

före  detta  åker  en  miljö  där  arterna  lätt  kan  spridas,  eller  är  det  ett  obeboeligt  habitat  för 

gräsmarksarter? När före detta åker räknades som öppen mark gav detta ett negativt signifikant  

samband med dagens artrikedom. Detta kan indikera att en allt för bred tolkning av öppen mark 

har gjorts, och att för mycket mark av sämre kvalitet, det vill säga mark som inte bidrar till den 

funktionella konnektiviteten, har räknats in i denna kategori.  För att göra studien mer komplett  

kan en mer detaljerad klassificering av marktyperna göras. Artdata från 1950-talet skulle kunna 

användas,  men  frågan  är  om  sådana  detaljerade  inventeringar  på  lokal  nivå,  på  just  dessa 

områden utförts.  Inventering  av  hamlade  träd  ur  databasen  TUVA kan dock användas  som 

indikation på god gräsmarkskvalitet idag, och möjligtvis även för områdena för 60 år sedan.
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Bebyggelse 

Urbanisering och tät bebyggelse har enligt tidigare forskning en mycket negativ inverkan på den 

biologiska mångfalden, kanske framför allt på grund av habitatförlust och habitatfragmentering 

(Baillie  et  al.,  2004).  Den  här  studien  visar  ett  positivt  samband  mellan  bebyggelse  och 

plantdiversitet.  Detta  motsägande  resultat  kan  å  ena  sidan  förstås  i  ljuset  av  den  låga 

bebyggelsegrad som faktiskt finns på de undersökta ängarna. Endast tre av ängarna hade över  

huvud taget bebyggelse, och endast en av av dessa hade hög grad bebyggelse (se Figur 2). Som 

bland annat Hanski (1999) har visat spelar konnektivitet och så kallade gröna kilar stor roll för  

biodiversitet.  Även i  stadskärnor  kan en relativt  stor  artrikedom finnas.  Bebyggelse betyder  

dessutom någon sorts  mänsklig  aktivitet.  Precis  som betesdjur  och annan hävd skapar  små 

störningar  vilka  gynnar  biodiversiteten,  kan  annan  mänsklig  aktivitet  innebära  detsamma 

(Auffret, 2010; Auffret & Cousins, 2013). Det hela hänger på hur stora störningarna är, både i  

tid och rum. Slutligen är underlaget gällande bebyggelse i den här studien alldeles för litet för  

slutsatser ska kunna dras. För att  få en rättvis bild bör ett  större dataunderlag tas fram, där 

bebyggelse är i fokus. 

Vatten

Tydliga positiva  statistiska samband mellan vattenyta  och plantdiversitet  fanns.  Ofta ger  ett  

heterogent  landskap  högre  biodiversitet  än  ett  mer  homogent  och  detta  kan  vara  en  av  

anledningarna till det positiva sambandet. Flera tänkbara möjligheter är gynnsam markfuktighet 

i områdena kring vattendragen eller att marken runt sjöarna består av näringsrika sediment från  

isavsmältningarnas tid. Ytterligare förklaring kan vara att människor genom alla tider bosatt sig 

nära  vattendrag,  och  att  den  mänskliga  aktiviteten  i  området  genom  åren  har  ökat 

plantdiversiteten.

 

En modern naturvård

Mycket skog kring en äng visar sig påverka plantdiversiteten negativt och den historiska arean 

av  skog  påverkar  dagens  plantdiversiten  högre  än  den  nuvarande  skogsarealen.  Det  här  

resultatet går i  linje med tidigare forskning. Lindborg & Eriksson (2004) och Cousins et al. 

(2015),  för  att  nämna  två,  har  visat  med  sina  tidsfokuserade  studier  att  den  historiska 

markanvändningen ofta  spelar  större  roll  för  plandiversitet  än den samtida landskapsbilden.  
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Detta har implikationer för naturvården. Liksom tidigare forskning visar denna studie på vikten 

att planera så långt som 100 år framåt och blicka åtminstone 60 år tillbaka i tiden för att få 

relevant underlag för naturvårdande insatser, stadsplanering och politiska beslut. Den rumsliga 

skalan måste i lika hög grad tas i beaktande vid fysisk planering och naturvårdsinsatser. Hur ser 

landskapsmosaiken ut idag? Vilken kvalitet har matrixen för de arter som önskas bevaras? Vad 

saknas och vad finns i landskapet som kan underlätta fröspridning? Genom att svara på dessa  

frågor kan lämplig planering som sträcker sig långt in i framtiden vara fullt möjlig.

Våra slåtterängar är få och små, ändå är de otroligt värdefulla. Tack vare dessa har vi en högre 

biologisk mångfald än vad vi  annars skulle ha i  denna tid av monokultur och urbanisering.  

Pollinering av våra grödor är bara en typ av nyttighet vi har av tack vare slåtterängarna och 

naturbetesmarkerna.  Utdöendeskulden  hos  växter  ger  dock  en  förväntad  fortsatt  förlust  av 

biodiversitet - om inte uppbyggande åtgärder sätts in. För att ha en chans att uppnå Sveriges 

miljökvalitetsmål är det av största vikt att bevarandearbetet ges hög prioritet. De ideella krafter 

som idag arbetar för bevarandet av de ekologiskt viktiga slåtterängarna bör stödjas i mycket 

större utsträckning,  och flera systematiska uppbyggande projekt bör sjösättas. Därför är stor 

kunskap och insikt om slåtterängarna och dess omgivningar mycket viktigt om god kvalitet på 

bevarandearbetet ska kunna säkras.
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Tack

Tack  till  min  handledare  Alistair  Auffret  för  värdefullt  dataunderlag,  för  introduktion  till  

mjukvaruprogrammen och för tillgängligheten. Tack till Lukas för fördjupad statistikförståelse 

och korrekturläsning. Tack också till Lima för omslagsbilden!
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Bilagor

Bilaga 1. Samtliga undersökta slåtterängar och deras geografiska läge. Tabellen visar om ängarna ingår i databasen  
TUVA och/eller ett Natura 2000-område. Varifrån artdatan är hämtad återfinns i kommentarsfältet. (Fri bearbetning 
efter Auffret & Cousins, 2013)

Ort Äng Läge

(SWEREF 99 TM)

TUVA N2000 Kommentar Antal  
arter

x y

Alingsås Brobacka 348523 6429010 1 1 Artportalen. Inventering av ängen för 
regional flora 1987.

79

Alingsås Bryngels gärde 353568 6409894 1 1 Artportalen. Inventering av ängen för 
regional flora 1993.

62

Finspång Holmsjöhultsä
ngen

537975 6522972 1 1 SNF artlista. Okänd tidpunkt. 210

Gnesta Lilla Ängen 625628 6559735 0 0 Tilläggsinventering av N. Hedberg 
(Stockholms Universitet) 2011.

40

Gnesta Stora Ängen 625628 6559735 0 0 Tilläggsinventering av N. Hedberg 
(Stockholms Universitet) 2011.

168

Göteborg Skändla 317633 6408538 1 1 Artportalen. Inventering av ängen för 
regional flora 1994.

56

Gotland Hörsne 
Prästänge

715765 6386353 1 1 Inventering av SNF 1989-92, plus 
ytterligare arter noterade sedan dess.

129

Halmstad Björkelund 383353 6286240 1 0 Inventering av SNF 2002. 74

Karlsham
n

Ire 491857 6244787 1 1 Artportalen. Inventering av ängen av K. 
Petersson (lokal botanikgrupp) 2011.

141

Katrine-
holm

Lisstorp 577656 6528234 1 1 Inventering av SNF 1998-2002. 206

Lidingö Elfvik 684935 6585740 0 0 Inventering av SNF 1998-2001 115

Motala Soldatängen 504025 6491788 1 1 Inventering av SNF 2011. 217

Nynäs-
hamn

Pettsons hage 662342 6545006 1 0 Inventering av SNF 2011. 104

Olofström Komperskulla 477922 6239354 1 1 Artdatabanken. Inventering av ängen av 
B. Nilsson (lokal botanikgrupp) 2010-11.

73

Olofström Mulatorp 468192 6252881 1 1 Artdatabanken. Inventering av ängen av I. 
Björegren (lokal botnaikgrupp) 2010-11.

68

Sollentun
a

Vaxmora äng 666326 6595555 0 0 Lokal flora. 0.25 km2 inventeringsruta 
1993.

225

Stock-
holm

Ekudden 679620 6572787 1 0 Inventering av SNF 1992-2010. 165

Tidaholm Lammevad 430159 6447525 1 1 Artportalen. Inventering av ängen för 
regional flora 1985.

135

Älvkarle-
by

Pagards äng 633991 6717373 0 0 Tilläggsinventering av N. Hedberg 
(Stockholms Universitet) 2011.

155

Älvkarle-
by

Rotskärsängen 633423 6723876 1 0 Tilläggsinventering av N. Hedberg 
(Stockholm University) 2011.

145

Öland Pumpbacken 585580 6267016 1 0 Inventering av SNF 2001-2010. 139

40
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Bilaga 2. Markanvändning för båda tidpunkterna, 1950 och 2010, redovisat i kvadratmeter. Beräknat i ArcMap, 

ArcGis 10.2 (Esri, 2012).

1950

Äng Åker Fd. åker Bebyggelse Öppen mark Skog Vatten Totalt
Björkelund 5122.218 - - 67995.97 672646.9 39425.85 785190.9
Brobacka 116243.1 22199.66 - 147068.8 423571.4 76113.91 785196.8
Bryngels gärde 123764.7 2111.678 - 152920.3 489607.6 17766.82 786171.2
Ekudden 38296.95 9048.547 - 64270.48 463114.7 210460.5 785191.2
Elfvik 124028.6 21555.79 - 99930.41 212993.2 326683.1 785191.2
Holmsjöhultsängen 43539.43 - - 102875 498290.1 140486.6 785191.2
Hörsne Prästänge 336821.3 - - 85865.84 362504.1 - 785191.2
Ire 99423.16 7675.346 - 70671.52 586663.5 20757.89 785191.4
Komperskulla 43966.55 - - 189788.8 519781.3 31654.55 785191.2
Lammevad 596707.9 28876.04 - 155780.8 3826.406 - 785191.2
Lilla ängen 66573.8 52901.85 - 99626.24 442322.6 127823.7 789248.1
Lisstorp 181798.9 - - 166194.7 437197.5 - 785191
Mulatorp 17529.57 - - 216939.2 511265.6 39456.89 785191.2
Pagards äng 236572.1 10482.05 - 145358.7 240863.5 151914.8 785191.1
Pettsons hage 335996.6 14113.63 - 61078.92 374002.1 - 785191.2
Pumpbacken 326988.6 - - 28605.98 140937 288659.5 785191.2
Rotskärsängen 47353.57 99.63302 - 136116 427830.9 173791.1 785191.2
Skändla 279313.2 - - 107240.7 398446.4 - 785000.3
Soldatängen 114946.5 3469.778 - 230955.9 435819 - 785191.2
Stora ängen 66573.8 52901.85 - 99626.24 442322.6 127823.7 789248.1
Vaxmora äng - - - 53114.85 372293 359783.3 785191.2
Totalt 3201560 225435.9 - 2482025 8456299 2132602 16497923

2010

Äng Åker Fd. åker Bebyggelse Öppen mark Skog Vatten Totalt
Björkelund 17688.37 - - 15693.85 713640.4 38169.03 785191.7
Brobacka 104782.9 - - 60251.65 542108.2 78048.4 785191.1
Bryngels gärde 94015.77 - - 99589.62 573558.9 18026.39 785190.7
Ekudden - - - 74015.39 508395.9 202780 785191.3
Elfvik 106997 - - 130048.9 225722.8 322423 785191.7
Holmsjöhultsängen 6009.171 - - 60227.08 579746.6 139209 785191.9
Hörsne Prästänge 325873 - - 49306.36 410011.2 - 785190.6
Ire 57783.24 - - 216768 487746.5 22893.6 785191.3
Komperskulla 21280.35 - - 130926.3 601313 31671.3 785191
Lammevad 599035 - - 121916.3 56739.53 7499.89 785190.7
Lilla ängen 117343.8 - - 18261.13 526337.1 123248.6 785190.7
Lisstorp 152642.8 - - 84023.38 548524.6 - 785190.8
Mulatorp - - - 58314.7 690261 36615.48 785191.2
Pagards äng 3987.29 - 234786.4 208984 206548.3 130884.8 785190.8
Pettssons hage 260263 - 45020.76 99787.7 380120 - 785191.5
Pumpbacken 305358 - - 152180.1 71448.23 256203.8 785190.2
Rotskärsängen - - - 145107 478626.9 161458 785191.8
Skändla 212902.3 - - 207193.5 365095.5 - 785191.3
Soldatängen 104662.9 - 5586.582 107534.4 567406.5 - 785190.4
Stora ängen 117343.8 - - 18261.13 526337.1 123248.6 785190.7
Vaxmora - - - 10688.62 416449.4 358053 785191
Totalt 2607969 - 285393.8 2069079 9476138 2050433 16489012
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