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Abstract 
 
The past and present land use determine which plants that grow in meadows and pastures. 
Species diversity and richness are also affected by other variables like nitrogen content of 
the soil. In this thesis I have done a plant inventory and a status analysis of a grazed 
coastal meadow. An inventory of plant species was also made of two additional areas; a 
gravel pit and a harbor area. Three different inventory methods were used in these three 
different areas, plot analysis was used in the largest meadow. In the other areas I used 
line analysis and overview analysis.  
 
All three inventory methods have advantages and limitations. The result of a quantitative 
method can show trends and fluctuations in species diversity when comparing with future 
results, which is preferable. 
 
A vegetation map was created using GIS, displaying the different vegetation zones of the 
coastal meadow. To evaluate the status of the meadow, indicator species, the red list and 
Ellenberg abiotic values of the species were used as a reference. In total 122 plant species 
were found on the meadow, seven of these indicate a good management status but were 
only found in low numbers, and six indicate a poor status and these were abundant. The 
most common species were Agrostis capillaris and Festuca rubra, which were present in 
almost half the plots. In the plots most adjacent to the ocean, several typical coastal 
species were found, and also two red listed species, Carex vacillans and Carex paleacea. 
There were on average 7.7 species in each 0.25 m2 plot. There was no correlation 
between plant height and number of species per plot, which is often expected. The 
average plant height was 91 cm. A test to see if adjacency to the ocean had any effect on 
the species distribution surprisingly showed no significance.  
 
The status of the coastal meadow is quite poor considering the amount of negative 
indicators, average plant height and relative low species richness. Despite this the future 
prospects of the meadow are positive due to its long management history, the presence of 
plants typical for meadows, and the planned mowing.
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Inledning  
Ängsmarker är gräsmarker som huvudsakligen hävdas med slåtter, men de kan även ha 
efterföljande bete. Gräsmarker som enbart hävdas med betande djur kallas betesmarker. 
För att förstå hur ängs- och betesmarker fungerar är det viktigt att känna till deras 
historia. Dagens artsammansättning styrs nämligen till stor del av hur området tidigare 
har skötts (Gustavsson m. fl. 2007). Människans påverkan på landskapet i Sverige 
började när boskapshållning blev vanligt under den senare delen av yngre stenåldern 
(Persson 1985). Tidigare hade de jägare och samlare som levde här troligen inget 
nämnvärt inflytande på landskapets utseende. Det var också under yngre stenåldern som 
man började bedriva jordbruk, till en början bara i lättarbetade jordar och ofta med 
svedjebruk på grund av de begränsade redskap som fanns att tillgå (Persson 1985). Under 
järnåldern började människorna stalla upp djuren över vintern, vilket innebar att bönderna 
nu fick tillgång till gödsel att lägga på sina åkrar (Ekstam och Forshed 2000). Eftersom 
djuren stod uppstallade behövde de vinterfoder som togs från ängar och lövträd. 
Successivt började landskapet runt bebyggelsen delas upp i inäga och utmark. Till inägan 
hörde marken runt gårdarna, åkrar och ängar för slåtter. Utmarken bestod av skogsbete 
och andra lågproduktiva marker där djuren vallades. Stängsling på den här tiden var alltså 
främst för att hålla djur ute, inte inne (Ekstam och Forshed 2000).  
 
Havsstrandängarna användes som betesmark eller för odling av foder, beroende på hur de 
låg till. Under slåttern lämnades den yttersta växtzonen mot havet men allt annat togs till 
vara och djuren fick ofta efterbeta markerna (Johansson m. fl. 1986). Samma 
skötselregim användes sedan i stort sett fram till 1700-talet då vad som kallas den agrara 
revolutionen började (Ekstam och Forshed 2000). Genom skiftesförändringar främst 
under 1800-talet gick man ifrån de tidigare små uppdelade tegarna till större, mer 
sammanhängande åkrar. Ängs- och betesmarker omvandlades till åkrar och gödslades 
mer och mer. Ängsmarkerna övergavs till stor del för högproduktiv vallodling av foder 
(Ekstam och Forshed 2000).  
 
Under 1900-talet nåddes den högsta andelen jordbruksmark i Sverige (Bohlin 2007). 
Runt 1950 var användandet av konstgödsel vanligt vilket innebar att man kunde överge 
marker eftersom avkastningen blev högre. Detta medförde problem med igenväxande 
övergivna marker som ersatte de tidigare hävdade områdena (Bohlin 2007). Det finns 
alltså mycket färre och mer utspridda ängs- och betesmarker idag och därför är det än 
mer viktigt att bevara de som finns kvar.  

Hävdens betydelse 
I ett växtsamhälle är det en konstant tävlan om näring, plats och ljus. Man kan dela in 
växter i olika grupper baserat på stresstolerans, konkurrenskraft och störningskänslighet 
(Grime 2001). Växter som normalt lever på hävdad mark är beroende av den konstanta 
störningen, som håller efter de konkurrensstarka växterna, för att inte trängas ut. Vid en 
långvarig likartad störning bildas ett växtsamhälle som är relativt konstant, baserat på 
vilka arter som finns tillgängliga genom fröbanker och spridning (Ekstam och Forshed 
1992). En annan faktor vid hävd är att näringen i markerna sakta urlakas, och 
näringsfattiga förhållanden bildas. Detta försvårar än mer för konkurrensstarka arter att 
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etablera sig. Om störningen försvinner sker en succession som ser olika ut beroende på de 
lokala förutsättningarna (bland annat fuktighet och kvävetillgång). Konkurrensstarka 
växter tar över och små ettåriga arter är de som först försvinner, stora perenner klarar sig 
längre. Arter som inte har frön som lagras väl riskerar fort att bli helt utdöda lokalt. 
Hävden är alltså viktig både för att skapa artrika växtsamhällen och bibehålla dem 
(Ekstam och Forshed 1992).  

Olika hävdmetoder 
Som tidigare nämnts har vi med slåtter, bränning och betande djur hävdat våra marker 
under lång tid. De olika metoderna påverkar markerna och vegetationen på olika sätt. Det 
de har gemensamt är att vegetationen tas bort från platsen och att markerna successivt blir 
näringsfattigare. 
 
Slåtter innebär att ängen slås en eller fler gånger per år och det döda växtmaterialet tas 
bort från platsen. Förr lät man höet ligga kvar och torka på ängarna och frön ramlade då 
av och försäkrade arternas fortlevnad på platsen (Johansson m. fl. 1986). Bränning är ett 
effektivt sätt att få bort förnaansamlingar (Johansson och Hedin 1991). För att bibehålla 
den befintliga floran är det viktigt att inte bränna för intensivt, något man kan göra om 
man vill förändra växtsammansättningen helt. Vid bränning på mark med en viss 
fuktighet i medvind eller svag motvind får man den bästa effekten när man vill ta bort 
gammal förna men behålla växtligheten (Johansson och Hedin 1991).  
 
Vid betning har olika djurarter olika preferenser (Pehrson 2001). Detta är bland annat 
baserat på deras matsmältning och betesteknik, men inom arten kan det också skilja 
baserat på djurens tidigare erfarenheter. För nötkreatur gäller generellt att de inte är 
särskilt artspecifika i sitt urval, de väljer snarare ut en fläck och betar på samma ställe. De 
betar mest gräs och örter, inte löv. Vegetationshöjden blir ganska jämn och låg, förutom 
runt gödselhögarna där växtligheten undviks på grund av parasiter. Nötkreatur kan gå ut 
en bit i vatten för att beta vass. Får är mer selektiva och föredrar vissa örter och gräs, och 
äter mycket gärna löv, vilket innebär att de är effektiva på att motverka slybildning. De 
undviker att äta hårda gräs och vegetationen kan se tuvigare ut. Hästar betar gräset 
väldigt kort och undviker sina egna gödselhögar. De är ganska selektiva beroende på 
växtart (Pehrson 2001). 
 
De olika hävdmetoderna har olika för- och nackdelar och de måste anpassas efter 
områdets förutsättningar men även efter vad man vill ha för resultat. 
 
Inventeringsmetoder  
När man ska inventera kärlväxter i fältskiktet finns det flera olika metoder att använda, i 
denna inventering har jag använt rut- linje- och översiktsanalys. Dessa metoder går jag 
igenom senare i texten men jag vill också nämna några andra metoder. Enbart en artlista 
som resultat kan vara missvisande då artantalet inte säger något om hur mycket av varje 
art det finns i området och det är inte så lätt att upptäcka förändringar (Ekstam och 
Forshed 1996). En vanlig metod för att inventera växter är med provrutor, helst ska de 
vara permanenta så man kan följa utvecklingen under flera år. Placeringen av provrutorna 
kan bestämmas på olika sätt, antingen helt slumpmässigt eller baserat på områdets 
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utseende. Provrutan kan ha olika former och storlekar och vara indelad i smårutor. Med 
en provruta kan man också beräkna frekvens av olika arter genom att se i hur många 
provrutor de funnits (Ekstam och Forshed 1996). Med hjälp av en provruta kan man 
också uppskatta täckningsgrad med visuell bedömning av specifika arter eller grupper. 
Det kräver träning för att korrekt uppskatta täckningsgraden utan för stora variationer, 
men med rätt förutsättningar är metoden mycket effektiv (Bråkenhielm och Qinghong 
1995).  
 
En annan metod för att inventera växtlighet är punktfrekvensmetoden (Ekstam och 
Forshed 1996). Den kräver en punktfrekvensram med nålar som sitter på rad med jämna 
avstånd. Ramen sticks ned i marken och flyttas längs transekter över området. 
Artfrekvensen räknas sedan ut baserat på hur ofta varje art blir träffad av nålen. Detta är 
en exakt metod men den fungerar inte så bra i hög vegetation (Ekstam och Forshed 
1996). Den här metoden hade varit intressant att prova men den kräver en speciell ram 
som jag inte hade tillgång till. 
 
Ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att inventera ett område på är att leta efter indikator- 
eller signalarter. I ängs- och betesmarksinventeringen (ÄoB) som utförs av 
Jordbruksverket gör man just detta (Persson 2005a). För kärlväxter finns 60 arter som 
indikerar god hävd och åtta som indikerar otillräcklig hävd. Utöver signalarter undersöker 
ÄoB också andra organismgrupper, hävdstatus, kulturmiljökvaliteter och om det fanns 
påverkan av produktionshöjande åtgärder (Persson 2005a). Arter som ingår i en 
inventering med hjälp av signalarter måste vara noggrant utvalda och validerade, så att de 
verkligen indikerar rätt status och de ska också var lätta att känna igen så de inte missas i 
storskaliga inventeringar (Öster m. fl. 2008). 
 
Syfte 
Syftet med detta examensarbete var att inventera och analysera statusen på en strandäng 
samt tillämpa och utvärdera tre växtinventeringsmetoder; rutanalys, linjeanalys och 
översiktsanalys. 
 
 
Material och metoder 

Fältarbete 
De undersökta lokalerna är belägna på Nordens Arks marker, i Sotenäs kommun, cirka 12 
mil norr om Göteborg. Inventeringens omfattning visas i Appendix 1, karta 1. Fältarbetet 
pågick under tiden 12 juli – 15 augusti 2010. De inventerade områdena tillhör Nordens 
Ark som har sin verksamhet på Åby Säteri. Åby grundades under 1000- eller 1100-talet, 
men det finns bevis på att det har funnits människor i området längre än så, bland annat i 
form av hällristningar och gravar (Olsson 1992). Nordens Ark grundades 1988 och 
invigdes år 1989 (Nordens Ark 2010). Målet för stiftelsen är att bevara utrotningshotade 
djur och de gör detta bland annat genom avelsprogram, informationsspridning, forskning, 
restaurering av habitat och återutsättning av djur. Idag består Åby säteri av 383 ha mark, 
varav 30 ha är betesmark. Flera byggnader på säteriet är kulturminnesmärkta (Nordens 
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Ark 2010). Jag utförde mina undersökningar i två områden på Nordens Ark, en strandäng 
och ett grustag.  
 
Strandängen 
Strandängen som inventerades ligger bredvid Nordens Arks parkeringsplats. Området är 
cirka en hektar stort och avgränsas av havet, en å och ett staket. Det är ett långsmalt 
område. Genom strandängen går en uppklippt väg med viss biltrafik som leder till en 
liten hamn, det går också en vandringsled genom ängen i form av en upptrampad stig. 
Längs staketet löper ett dike och en allé med stora, gamla träd. Det finns enstaka buskar 
och träd på ängen. Området är mycket varierande, från fuktig till torr mark, från hög till 
kortvuxen vegetation (Fig. 1). Strandängen är helt täckt av växtlighet utom ett mycket 
litet område med sand där marken är kal. På grund av de varierande förhållandena finns 
det tydliga vegetationszoner med olika växtsammansättning. Vegetationen är som kortast 
vid strandkanten och där det är klippt.  
 
1697 användes ängen som slåttermark och från 1919 finns den beskriven som betesmark 
(Lantmäteriet 2010). Tidigare under andra halvan av 1900-talet har strandängen betats av 
kvigor mer eller mindre regelbundet. Möjligen har också två hästar tillfälligtvis betat där. 
Sedan Nordens Ark tog över, har ängen mest betats av får, men också periodvis av 
nötkreatur. Hävden var från början mer sporadisk men har ökat på senare år (Christer 
Larsson muntligen). I dagens läge finns inga fastställda planer för strandängens 
restaurering men främst är tanken att bedriva slåtter med lie och ha efterföljande bete av 
får (Mats Niklasson muntligen). Målet med restaureringen är att öka den biologiska 
mångfalden och återskapa förutsättningar för arter som tidigare funnits genom att anpassa 
skötseln efter hur den fungerade för 100-200 år sedan. Nordens Ark vill visa miljöer som 
fanns historiskt när Åby säteri var aktivt som gård och visa hur en kustnära hävdad äng 
kunde se ut (Claes Andrén muntligen). Strandängen och hamnen ligger i ett 
naturvårdsområde sedan 1989 och de ligger också inom gränserna för Åbyfjordens 
Natura 2000-område (Naturvårdsverket 2010). Inom det europeiska nätverket Natura 
2000 finns naturtypen salta strandängar med naturtypskod 1330 (Löfroth 1997). Den 
definieras som ängar eller betesmarker som hävdas eller har hävdats genom bete eller 
slåtter. De är påverkade av salt från havsvattnet och finns därför inte i Östersjön längre 
norrut än Blekinge. Växterna på salta strandängar har anpassningar till den höga 
saliniteten (Löfroth 1997).   
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Figur 1. Olika vegetationstyper på strandängen. Foto: Lilja Gunnarsson.  

Hamnen 
Precis söder om strandängen ligger ett litet område med båtbryggor som kallas hamnen 
(Fig. 2). Det är ganska mycket folk som rör sig i området under sommartid så marken blir 
trampad. Marken är torr och sandig och betas eller slåttras ej. I norr, där området gränsar 
till strandängen, växer rikligt med vass och marken är fuktigare. Området består av två 
nivåer, den södra och högre delen är uppbyggd av ditforslad sten.  
 

 
Figur 2. Den södra och högre belägna delen av hamnområdet, som är mycket torr och sandig. Foto: Lilja 
Gunnarsson. 
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Grustaget 
Området är ett övergivet grustag (Fig 3). I mitten finns en kulle av deponerat 
havssediment. Sedimenthögen är ca 35 x 35 m. Den är täckt av hög vegetation och 
omgärdas av ett dike. I sluttningarna runt grustaget växer tallskog och en vandringsled 
går genom skogen runt området. Det går hjulspår fram till sedimenthögen så det finns 
viss trafik i området. Det finns tre grusslänter där det växer sparsamt, speciellt i en som är 
väldigt sandig, de andra två är lite mer bevuxna. På sedimenthögen finns ett litet bestånd 
energivide. När Nordens Ark började sin verksamhet på Åby Säteri var grustäkten redan 
avslutad i detta grustag och tallskog hade planterats i sluttningarna omkring gropen. För 
mer än tio år sedan blev salthaltig blålera deponerad i grustaget av Vägverket. 
Framtidsplanerna för grustaget är inte helt bestämda, men tallarna runt själva grustaget 
ska fällas för att öka ljusinsläppet (Christer Larsson muntligen). 
 
 

 
Figur 3. Grustaget med omgivande tallskog. Bilden till vänster visar den torraste sluttningen som är mest 
solexponerad och bilden till höger visar den övervuxna slamhögen. Foto: Lilja Gunnarsson.  

Rutanalys 
Strandängen inventerades med hjälp av rutanalys. En provruta utan rutnät på 0,5 x 0,5 m 
användes. Strandängen delades upp i transekter som lades ut med staketet som 
ursprungspunkt, ner till strandkanten. Transekterna lades ut med 15-20 meters avstånd 
och var 12,5-60,3 meter långa. I varje transekt lades 3-11 provrutor ut, beroende på hur 
lång och variabel transekten var. Provrutan lades ut slumpmässigt inom en viss 
vegetationszon, som jag uppskattade på plats, baserat på artinnehåll och vegetationshöjd. 
Slumpmässigheten inom vegetationszonerna utfördes med hjälp av tidtagaruret i min 
mobiltelefon. I varje transekt noterades också arter utanför provrutorna. I provrutan 
registrerades förekomst av arter och en grov uppskattning av täckningsgrad gjordes med 
gränsvärdena < 1 %, > 1 % och > 10 %. Vegetationshöjden beräknades genom att mäta 
den högsta växten i varje hörn av provrutan och beräkna medelvärdet för dessa. Varje 
provruta fotograferades med en digitalkamera (Nikon D40) och koordinater togs med en 
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GPS (Garmin Etrex Summit HC). Totalt inventerades 29 transekter med sammanlagt 138 
provrutor (Appendix 1, karta 2).  

Översiktsanalys 
I hamnområdet och i grustagets slänter gjorde jag en översiktsanalys av växtligheten. 
Inventeringen utfördes genom att stega genom området och noggrant granska 
växtligheten, alla arter antecknades. Jag korsade området med cirka fem meters 
mellanrum och böjde mig ofta ner för att granska den kortvuxna och ibland dolda 
vegetationen.  

Linjeanalys 
Slamhögen i grustaget inventerades med linjeanalys. Transekter som korsade slamhögen 
lades ut med 3 meters mellanrum (Appendix 1, Karta 4). Alla arter som växte i linjen som 
skapades av måttbandet noterades. Även arter jag såg utanför måttbandet noterades över 
hela området för att få en så utförlig inventering som möjligt, dock letade jag inte aktivt 
utanför själva måttbandet.   

Identifiering 
Identifiering gjordes till art där så var möjligt, annars till släkte. Identifieringen utfördes 
genom nyckling med hjälp av Svensk Flora (Krok och Almqvist 2004) och Den nya 
nordiska floran (Mossberg och Stenberg 2010). Den virtuella floran (2010) användes 
också. Nomenklaturen följer Krok och Almqvist 2004. Efter fältarbetets slut fick jag 
hjälp att identifiera några svårbestämda arter med hjälp av torkade exemplar och 
fotografier.  

Databehandling 
Program som har använts för analys är Microsoft Excel 2003, ArcGIS 9.3, Minitab 15 
och Canoco. 
 
Ekstam och Forshed (1992) beskriver hur arter typiska för ängs- och betesmarker 
försvinner i olika successionsstadier vid utebliven hävd (Tab. 1).  
 
Tabell 1. Beskrivning av successionskategorier ur Ekstam och Forshed (1992).  
Successionskategori Beskrivning 

A Arter som redan under en tidig succesionsfas minskar i mängd. 
B Arter som under en mellanfas i successionen minskar i mängd 
C Arter som först under en sen successionsfas minskar i mängd.  
D Arter som under såväl en tidig fas, som under och mellanfas och 

sen fas ökar i mängd vid utebliven hävd. 
 
Områdets status kan då till viss del bestämmas med hjälp av vilka arter som förekommer 
där. Om det till exempel bara finns ett fåtal arter i successionskategori A innebär det att 
förhållandena för dessa arter är sämre och att området kan vara i en senare 
successionsfas. Då strandängen är mycket variabel har arter från olika typer av mark 
tagits med i min analys; torr, frisk, fuktig och våt mark och självklart även 
havsstrandängar. Rödlistade arter slog jag upp i Artdatabanken (2010) men jag tittade 
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även efter hävdgynnade (Johansson m. fl. 1986; Johansson och Hedin 1991) och 
kvävegynnade arter. Karaktärsväxter för Natura 2000-kategorin salta strandängar 
inkluderades också (Löfroth 1997).  
 
Eftersom min uppskattning av täckningsgraden bestod av tre intervall kunde jag inte 
använda systemet för bestämning av vegetationszoner som föreslagits av 
Naturvårdsverket (Ekstam och Forshed 1996). För att urskilja vegetationszoner på 
strandängen använde jag DCA (Detrended Correspondence Analysis). Utöver de zoner 
som kunde identifieras med DCA tilldelades också vass en egen zon. Då 
gradientlängderna var långa, användes unimodala metoder för att analysera datasetet trots 
att avståndet till havet borde innebära en linjär preferensgrad (Milberg m. fl. 2003). Det 
var även det här resultatet som jag baserade interpoleringen av vegetationszoner på. För 
att se om min enda miljövariabel, avstånd i meter från havet, hade någon påverkan på hur 
provrutorna och arterna spred sig i ordinationen gjorde jag även en DCCA (Detrended 
Canonical Correspondence Analysis). 
 
Varje provruta och transekt markerades med GPS. En enkel karta över provområdena 
skapades genom att föra över koordinaterna till ArcGIS tillsammans med kartmaterial 
från Lantmäteriet (ESRI 2010, Lantmäteriet 2010). Punkterna i transekterna gjordes om 
till linjer (eller polygoner) och punkter som uppenbarligen var utanför kartan (för stor 
felmarginal) togs bort. Labels konverterades till annotations för manuell ändring vilket 
gav tydligare förklaring till vilka transekter som fanns var. Tre kartor skapades som 
översikt, en över hela området med alla inventerade områden och ingången till Nordens 
Ark, en över strandängen där alla transekter samt förekomst av strand- och saltstarr 
märktes ut samt en karta där grustagets alla transekter och de tre grusslänterna märktes ut.  
 
En grov vegetationszonkartering gjordes med hjälp av interpolering. Extra punkter sattes 
in med hjälp av anteckningar och foton för ett bättre resultat. En polygon med 
strandängens yta skapades och omvandlades till raster för att kunna klippa ut relevanta 
delar av interpoleringslagret. Punkterna interpolerades med Natural Neighbor och 
reklassifierades till diskreta klasser enligt de tidigare bestämda vegetationszonerna. 
Interpoleringslagret multiplicerades med rasterpolygonen genom Math-funktionen för att 
få fram strandängens form. Till sist ändrades färgerna och förklaringar lades till för en 
enkel förståelse av kartan.  
 

Resultat 

Strandängen 
En fullständig artlista från strandängen redovisas i Appendix 2. I artlistan finns 
information om arternas ljustal, kvävetal och salttal (Ellenberg 1991), hävdkategori 
(Ekstam och Forshed 1992), om de är karaktärsarter för Natura 2000-kategorin salta 
strandängar (Löfroth 1997) och om de är hävdgynnade, kvävegynnade eller ohävdsarter 
(Johansson m. fl. 1986; Johansson och Hedin 1991; Hedström m. fl. 2004.)  
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Totalt noterades 122 arter på strandängen, inklusive buskar och träd. Två rödlistade 
starrar hittades på strandängen; strandstarr (Carex paleacea) och saltstarr (Carex 
vacillans). De klassas som nära hotade (NT) (Artdatabanken 2010). I inventeringen 
påträffades sju arter som indikerar god hävd enligt Ängs- och betesmarksinventeringen 
(Persson 2005b), men tre av dessa endast i ett exemplar och det var endast en av 
indikatorerna för god hävd som växte någorlunda rikligt, havssälting (Triglochin 
maritima). Sex negativa indikatorer hittades; brännässla (Urtica dioica), hundkäx 
(Anthriscus sylvestris), gårds- och krusskräppa (Rumex longifolius, Rumex crispus), veke- 
och knapptåg kollektivt (Juncus effusus, Juncus conglomeratus) och älggräs (Filipendula 
ulmaria). Dessa fanns alla i måttliga till stora mängder. 
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Figur 4. Arternas relativa förekomst i procent av antal provrutor på strandängen. Endast arter med en 
förekomst över 10 % redovisas.  
 
De absolut vanligaste arterna på strandängen var rödven (Agrostis capillaris) och 
rödsvingel (Festuca rubra) med en förekomst på 48,6 % och 45,7 %. De vanligaste 
arterna i provrutorna redovisas i figur 4. Vid en jämförelse baserat på förekomst i de 27 
transekterna fick de typiska strandväxterna (t ex strandkrypa (Glaux maritima) och 
havssälting) en högre placering på listan.  
 
Antalet arter varierade mycket i de olika successionskategorierna (Ekstam och Forshed 
1992) (Fig. 5). Flest arter återfanns i kategori C. Denna figur är lite missvisande, 
framförallt gällande kategori D då den inte redogör för artfrekvensen inom provrutorna. T 
ex där älggräs, brännässla, rörflen (Phalaris arundinacea) och vass (Phragmites 
australis) förekom täckte de ofta 50-90 % av provrutan och det är inte inräknat i denna 
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jämförelse. För att jämföra de olika kategorierna mer rättvist skulle jag behövt en 
noggrannare täckningsgrad för varje art i provrutorna. 
 
I genomsnitt fanns det 7,7 (SD 2,2) arter per 0,25 m2. Som minst fanns det två arter i 
provrutan, och som mest tretton. 
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Fig 5. Arter i de olika hävdkategorierna enligt Ekstam och Forshed (1992). Staplarna visar hur många arter 
som fanns i varje kategori och hur många av varje art. Varje rand i staplarna representerar en art. Antal 
arter i de olika kategorierna; A = 12, B = 11, C = 30 och D = 7.  
 
Fördelningen av totalantalet arter per ruta var normalfördelat och det var även 
medelhöjden på vegetationen efter att provrutorna med vass hade exkluderats, och en 
korrelation kunde därför testas med Pearson-test. Det fanns ingen korrelation; Pearson 
correlation: 0,000; P-value: 0,999. Det fanns heller ingen korrelation mellan antal arter 
per ruta och avstånd till havet; Pearson correlation: -0,043, P-Value: 0,628. Avstånd till 
havet var dock inte normalfördelat så jag testade även oparametrisk Spearman korrelation 
men inte heller där visade resultatet på någon korrelation; Spearman's rho: 0,037. 
Vegetationshöjden skiljde sig mycket mellan provrutorna, från 19 till 225 cm. 
Medelhöjden för strandängen var 91,06 cm (SD 39,85), 84 cm om man bortser från 
provrutorna med vass. 
 
En multivariat analys av provrutornas innehåll visade att arterna till stor del delade upp 
sig i tre grupper, mest särskiljda var de mer specifika strandarterna. En DCA (Direct 
Correspondence Analysis) visade hur lik artsammansättningen i de olika provrutorna var 
(Fig 6.) och tre grupper kunde urskiljas och utöver dessa lade jag till vass som en fjärde 
grupp (Tab. 2). Det var även det här resultatet jag baserade interpoleringen av 
vegetationszoner på (Appendix 1, Karta 3). För att testa om avståndet till havet påverkade 
artsammansättningen i provrutorna utförde jag en DCCA men avståndet till havet kunde 
inte förklara någon större del av variationen i arternas spridning (Fig. 7).  
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Figur 6. DCA av provrutornadär närhet mellan provrutor innebär att de har liknande artsammansättning. 
Tre grupper kan urskiljas där många provrutor ligger nära varandra  men det är stor variation överlag.  
 
 
Tabell 2. Vegetationszonerna; vass och de tre som kunde urskiljas med DCA. 
Vegetationszon De vanligaste arterna i zonen 

1 Vass 
2 Rödsvingel, salttåg, krypven, agnsäv, strandkrypa, saltstarr 
3 Älggräs, veketåg, svärdslilja, strandlysing, rörflen 
4 Rödven, hundäxing, brännässla, ängssvingel, tuvtåtel 

 

Hamnen 
Totalt noterades 93 arter i det undersökta området av hamnen, inklusive träd och buskar 
(Appendix 2). Av dessa är sex med på listan över signalarter från Ängs- och 
betesmarksinventeringen, två positiva och fyra negativa arter (Persson 2005b). Alla sex 
arter fanns även på strandängen. Utöver de karaktärsarter som tillhör salta strandängar 
som växer på strandängen, fanns också strandaster (Tripolium vulgare) i hamnen.  

Grustaget 
I grustaget återfanns 116 arter, inklusive träd och buskar. En fullständig redovisning finns 
i Appendix 2. De mest dominerande arterna var åkertistel (Cirsium arvense), 
ogräsmaskros (Taraxacum sect. Ruderalia), rörflen och ängsfräken (Equisetum pratense) 
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som alla påträffades i samtliga transekter. Även hundäxing (Dactylis glomerata), 
knylhavre (Arrhenatherum elatius), kvickrot (Elytrigia repens) och smörblomma 
(Ranunculus acris) rörde vid måttbandet i nästan varje transekt (11 -12 av 13 möjliga). 
De flesta av de vanligaste växterna trivs i kväverika förhållanden. Vass växte i små 
mängder i grustaget. 
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Figur 7. DCCA av strandängens arter med avstånd från havet inlagd som miljövariabel. Avstånd till havet 
kan knappast förklara den stora variationen i arternas växtplats enligt denna analys.  
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Diskussion 

Jämförelse av inventeringsmetoder 
Eftersom de tre metoderna utfördes på olika ställen ges inte möjlighet att direkt jämföra 
inventeringsresultaten. Vad jag kan jämföra är mina upplevelser av dem och kanske 
något om i vilka miljöer de kan passa. Rutanalysen tog längst tid, men jag upplevde den 
som mest noggrann då det var relativt lätt att hålla sig fokuserad, ruta för ruta. Eftersom 
jag mätt upp var jag lagt rutorna finns en möjlighet att hitta tillbaka till dem, något som är 
viktigt eftersom strandängen ska restaureras. I rutanalysen hittade jag en större andel arter 
utanför rutorna, jämfört med antal arter utanför transekterna i linjeanalysen. Det kan 
innebära att noggrannheten är lägre än för transektanalysen, men också att det var lättare 
att se arter utanför provområdena då vegetationen oftast var lägre och inte lika tät på 
strandängen. En fördel med rutanalys är att man kan jämföra förekomst av arter och även 
täckningsgrad med senare inventeringar i området. Har man möjlighet att göra fasta 
provrutor kan man få en ännu säkrare jämförelse. Täckningsgraden uppskattade jag i en 
tregradig skala för att göra det enklare för mig som inte har så mycket tidigare erfarenhet. 
Det hade dessutom varit svårt att uppskatta mer exakta täckningsgrader i många rutor där 
vegetationen var så hög att jag inte kunde lägga rutan direkt på marken, något som skulle 
kunna underlättas med en tresidig provruta.  
 
Översiktsanalysen var snabb, men vegetationen var kortvuxen i hamnområdet och i 
grussluttningarna där jag utförde den, och områdena var också mindre. Det kändes som 
att det var lättare att göra misstag och inte se alla växter om man är ofokuserad. 
Fördelarna är att det är en snabb metod och den kräver ingen speciell utrustning. 
Nackdelarna är att det inte är en kvantitativ metod och det kan vara lätt att missa 
småvuxna arter om man inte böjer sig ned ofta. Detta kanske är bäst som en 
förundersökning för utförligare inventeringar, eller i områden där det är svårt att arbeta, 
till exempel i branta slänter som i grustaget.  
 
Linjeanalysen var snabbare än rutanalysen, varje transekt inventerades snabbare, jämfört 
med rutanalys-transekterna. Även här behöver man vara mer uppmärksam för att inte 
missa några arter. I metoden jag använde finns ingen möjlighet till kvantitativ analys 
utom i hur många transekter en art finns, vilket inte är speciellt noggrant, men ändå ger 
en vink om hur vanliga arterna är. Det finns utförligare transektanalyser att använda om 
man vill ha en kvantitativ analys, se till exempel Buckland m. fl. (2007). Jag ville få med 
så många transekter som möjligt men att lägga dem närmre innebar svårigheter i och med 
att de lättare kunde korsa varandra. Transekterna stegades upp genom att binda fast 
måttbandet vid startpunkten och gå mot en fast hållpunkt på andra sidan. Då vegetationen 
var så hög var det svårt att få dem exakt raka och ett visst svängrum behövdes på varje 
sida. Att använda en kompass skulle ha varit användbart. För att få in fler transekter i 
området hade jag kunnat göra transekter som korsade kullen från andra hållet, så att ett 
rutnät hade bildats, något att tänka på till nästa gång. 
 
Krävs det då samma noggrannhet för alla typer av inventeringar? Förekomst av 
indikatorarter kan räcka, det beror på syftet med inventeringen och rådande ekonomi. Det 
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är bra att göra en kvantitativ analys, speciellt om man vill kunna göra jämförelser längre 
fram, men självklart är en artlista bättre än inget alls!  

Strandängens status 
Strandängen har många olika habitattyper inklämda på en liten yta. Det är en strandäng 
men där finns också torr, frisk och fuktig mark. Man ser tydligt hur högt vågorna går och 
deponerar salthaltigt organiskt material, och artsammansättningen är också annorlunda 
jämfört med vegetationen bortom detta som bland annat är mer högväxt (Fig. 8). Bortom 
den gränsen domineras ängen av ett rödven-hundäxing-samhälle som verkar mer 
kvävepåverkat, det finns även stora bestånd brännässla. I de fuktigare partierna dominerar 
älggräs, svärdslilja och veketåg. En betydande del av strandkanten täcks av vass, till stor 
del består den annars av typiska strandängsarter som rödsvingel, salttåg, krypven, 
havssälting och agnsäv. 
 

 
Figur 8. Strandängen i oktober 2010. Då fanns mycket växtmaterial som syns på bilden till vänster. På 
bilden till höger kan man trots detta se att fåren har gjort skillnad, även på vassen, genom bete och tramp. 
Foto: Lilja Gunnarsson. 
 
Antal arter/provruta var ganska lågt i förhållande till hur många arter vissa ängar kan ha, 
vilket var väntat då ängen inte är så välhävdad. Dock tenderar de artrikaste ängarna att 
vara torra och näringsfattiga (Kull och Zobel 1991), något som knappast gäller för denna 
strandäng. Det fanns dock förekomst av flera hävdindikatorer och i närområdet finns fler. 
Vid ett ökat ljusinsläpp och tramp finns chanser för dessa arter att etablera sig på 
strandängen.  
 
Två arter jag hittade på strandängen, saltstarr och strandstarr, är med på rödlistan för 
hotade arter och klassas som nära hotade (Artdatabanken 2010). Vid en tidigare 
översiktlig inventering fann man även den rödlistade starren hartmansstarr (Carex 
hartmanii) (Franc 2010 opublicerat) som är klassad som sårbar (VU) (Artdatabanken 
2010). Den är lik hundstarr som förekom rikligt och dessutom växer hartmansstarren 
sparsamt (Den virtuella floran 2010). Tyvärr hittade inte jag den under min inventering 
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men man kan nog räkna med att den också finns där eftersom den sågs mindre än en 
månad före mitt besök. Det största hotet mot dessa tre starrar är igenväxning. Även 
övergödning och utdikning är hot, om än inte aktuella i det här fallet. Salt- och strandstarr 
föreslås främst hävdas med bete, medan hartmansstarren hävdas med bete eller slåtter 
(Thor 1992; Ljungstrand 1995a; Ljungstrand 1995b.). Att det blir slåtter på strandängen 
gynnar alla tre starrarna jämfört med ingen hävd alls, då det viktigaste är att ljusinsläppet 
ökar.  
 
Vid Ängs- och betesmarksinventeringen hittades signalarten kärrsälting (Triglochin 
palustre) men den hittade inte jag. Tre övriga arter nämndes i inventeringsprotokollet; 
brännässla i riklig mängd, skräppearter i måttlig mängd och havssälting i ringa mängd 
(Jordbruksverket 2004). Det tyder på att vegetationen varit likartad de senaste sex åren, 
dock verkar Ängs- och betesmarksinventeringen inte ha varit så utförlig då jag tvivlar på 
att t ex älggräs och veketåg är nyinflyttade på strandängen. Det skulle vara intressant att 
göra en inventering tidigare under året, jag började inventera i mitten av juli och då är 
många arter redan överblommade.  
 
När jag undersökte om det fanns en korrelation mellan antal arter/ruta och medelhöjd på 
vegetationen eller arter/ruta och avstånd från havet fann jag ingen korrelation. Detta även 
när jag exkluderade rutor med vass från analysen. I DCCA som visade hur mycket av 
variationen i hur arterna var fördelade i de olika provrutorna visade det sig att avstånd till 
havet inte kunde förklara det mesta av variationen. Det är möjligt att det är 
kvävetillgången eller fuktigheten i marken som står för den största förklaringen men det 
kan jag inte säga något om utan att ha mätt upp dessa värden. Ängen är fuktig och klart 
kvävepåverkad om man ser vilka arter som dominerar och vilka kvävetal de har 
(Ellenberg m. fl. 2004). 
 
Vegetationshöjden mätte jag med måttbandet, genom att mäta den högsta växten i varje 
hörn. Enligt Ekstam och Forshed (1997) är det en metod som fungerar, de kallar den att 
mäta beståndshöjden. Ännu bättre är att mäta vegetationsmängden, och det kan man göra 
med hjälp av en speciell gräsmarkslinjal. Där halva skivan täcks av vegetation har man 
medelhöjden på just det stället (Ekstam och Forshed 1997). I mitt fall hade detta varit 
svårt då vegetationen var väldigt hög med en tendens till att ligga ned. Detta är dock 
något man kan tänka på i framtiden för att mäta strandängens hävdstatus. För en frisk-
fuktig äng rekommenderas en medelhöjd på upp till sju cm men en gammal välhävdad 
strandäng kan ha så lite som en cm i medelhöjd på vegetationen (Ekstam och Forshed 
1997). För en slåtteräng är dessa siffror omöjliga och oönskade att uppnå innan själva 
slåttern men efter efterbetet kan det vara värt att tänka på vegetationens medelhöjd och 
den kan kanske användas som ett mått på hur hävdstatusen förändras med tiden.  

Restaurering 
Målet med restaureringen av strandängen är bland annat att öka den biologiska 
mångfalden (Claes Andrén muntligen). Men det är inte bara artrikedom som sådan som 
ska prioriteras, t ex kan hävdade gräsmarker i ett tidigt övergivningsskede vara mer 
artrika då successionsarter också ingår, den så kallade älskliga fasen (Ekstam och 
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Forshed 1996). Man får vara beredd på att det kommer ta lång tid innan det blir bra 
resultat av restaureringen men eftersom viljan och medlen finns är utsikterna goda .  
 
Slutsats 
Jag kan inte dra någon objektiv slutsats om inventeringsmetoderna men de har alla ett 
användningsområde, beroende på hur utförlig inventeringen ska vara, hur området ser ut 
och hur ekonomin är. Om möjlighet finns bör en så utförlig inventering som möjligt 
utföras, av de inventeringsmetoder jag har testat var det rutanalysen som var mest utförlig 
då den ger möjligheter att lättare upptäcka förändringar i framtiden.  
 
Strandängens status som betesmark med artrikedom och ängsmarkstypisk 
artsammansättning är i dagsläget inte så god. Den är tydligt kvävepåverkad och andelen 
ohävdsarter är stor. Dock har den goda möjligheter att förbättras om hävden ökas 
eftersom flera hävdgynnade arter redan finns i området. Dessa får vid ett ökat ljusinsläpp 
större möjligheter att breda ut sig och andra arter i närområdet får också chans att etablera 
sig. Historiskt sett har ängen hävdats länge, både med bete och slåtter och det är 
gynnsamt då ett områdes hävdhistoria påverkar artsammansättningen i hög grad.  
 
Tack! 
Ett stort tack till min handledare Brita Svensson vid Uppsala Universitet, växtekologiska 
avdelningen. Claes Andrén, Lena M Lindén och Christer Larsson på Nordens Ark tackas 
för möjligheten att få göra mitt examensarbete där och för all hjälp under arbetets gång. 
Mats Thulin, Uppsala Universitet tackas för ovärderlig hjälp med identifiering av växter. 
Jag vill även tacka Anna Brunberg för noggrann genomläsning av arbetet. Till sist vill jag 
också tacka Ebba och Carl-Johan för korrekturläsning och allt stöd under arbetets gång! 
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Appendix 1: Kartor 
Karta 1: Översiktskarta över de inventerade områdena. 
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Karta 2: Transekterna på strandängen, med utmärkta områden för förekomst av strand- och saltstarr. 
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Karta 3: Strandängens vegetationszoner uppdelade efter de vanligaste arterna i dem. 1: vass; 2: rödsvingel, 
salttåg, krypven, agnsäv, strandkrypa, saltstarr; 3: älggräs, veketåg, svärdslilja, strandlysing, rörflen; 4: 
rödven, hundäxing, brännässla, ängssvingel, tuvtåtel. 
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Karta 4: Grustagets transekter och slänter. 
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Appendix 2: Artlistor 

Strandängen  
 
Referenser; 1: Ellenberg m. fl. 1991, 2: Successionskategorier ur Ekstam och Forshed 1992, 3: 
Karaktärsväxter för salta strandängar ur  Löfroth 1997, 4: Johansson m. fl. 1986, 5: Johansson och Hedin 
1991, 6: Hedström m. fl. 2004.
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Agnsäv Elocharis uniglumis 7 5 5 x    x    
Al Alnus sp. 5 x 1         
Alm Ulmus glabra            
Andmat Lemna minor 7 6 1         
Ask Fraxinus excelsior 4 7 0         
Backlök Allium oleraceum 7 4 0         
Bergdunört Epilobium montanum 4 6 0         
Bergsyra Rumex acetosella 8 2 0  x       
Besksöta Solanum dulcamara 7 8 0         
Bitterpilört Persicaria hydropiper 7 8 0 x        
Blåsstarr Carex vesicaria 7 5 0   x      
Brännässla Urtica dioica x 8 0   x    x x 
Bäckveronika Veronica beccabunga 7 6 0         
Dån Galeopsis sp. 7-8 3-8 0         
Ek Quercus sp.  7 x 0         
Femfingerört Potentilla argentea 9 1 0         
Flenört Scrophularia nodosa 4 7 0         
Flädervänderot Valeriana sambucifolia 7 5 0         
Frossört Scutellaria galericulata 7 6 0   x      
Fyrkantig johannesört Hypericum maculatum 8 2 0   x      
Groblad Plantago major 8 6 0 x        
Grusstarr Carex hirta 7 5 0  x       
Gråbo Artemisia vulgaris 7 8 0         
Grässtjärnblomma Stellaria graminea 6 3 0   x      
Gulkämpar Plantago maritima 8 5 7 x    x x   
Gulmåra Galium verum 7 3 0   x   x   
Gulvial Lathyrus pratensis 7 6 0   x      
Gårdsskräppa Rumex longifolius 8 8 0       x x 
Gåsört Potentilla anserina 7 7 1  x       
Gökblomster Lychnis flos-cuculi 7 x 0      x   
Hagtorn Crataegus monogyna            
Harkål Lapsana communis 5 7 0         
Harstarr Carex ovalis 7 3 0  x       
Havssälting Triglochin maritima 8 5 8  x    x   
Havssäv Schoenoplectus maritimus 8 7 2    x    x 
Hundkex Anthriscus sylvestris 7 8 0   x    x x 
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Hundstarr Carex nigra 8 2 1   x      
Hundäxing Dactylus glomerata 7 6 0   x    x x 
Häckvicker Vicia sepium x 5 0   x      
Hönsarv Cerastium fontanum 6 5 0 x        
Höskallra Rhinanthus serotinus 7 2 0      x   
Höstfibbla Leontodon autumnalis 7 5 0  x    x   
Jordreva Glechoma hederacea 6 7 0   x      
Kabbleka Caltha palustris 7 x 0         
Kirskål Aegopodium podagraria 5 8 0         
Knapptåg Juncus conglomeratus 8 3 0   x      
Knylhavre Arrhenatherum elatius 8 7 0   x      
Knägräs Danthonia decumbens 8 2 0 x     x   
Krusbär Ribes uva-crispa            
Krusskräppa Rumex crispus 7 5 0   x    x x 
Krypven Agrostis stolonifera 8 5 0  x   x x   
Kråkklöver Comarum palustris 8 2 0   x      
Kråkvicker Vicia cracca 7 x 1   x      
Kvickrot Elytrigia repens 7 7 0   x    x x 
Käringtand Lotus corniculatus 7 3 0  x       
Kärleksört Hylotelephium telephium 7 x 0         
Kärrdunört Epilobium palustre 7 3 0         
Kärrtistel Cirsium palustre 7 3 0   x      
Luddhavre Helictotrichon pubescens            
Luddtåtel Holcus lanatus 7 4 1   x      
Lundgröe Poa nemoralis 5 4 0         
Lönn Acer platanoides 4 x 0         
Majbräken Athyrium filix-femina 3 6 0         
Mannagräs Glyceria fluitans 7 7 0  x       
Nejlikrot Geum urbanum 4 7 0         
Nyponros Rosa dumalis            
Nysört Achillea ptarmica 8 2 0   x      
Ogräsmaskrosor Taraxacum sect. Ruderalia    x      x x 
Revsmörblomma Ranunculus repens 6 x 1         
Ryltåg Juncus articulatus 8 2 1  x       
Rödklöver Trifolium pratense 7 x 0         
Rödplister Lamium purpureum 7 7 0         
Rödsvingel Festuca rubra x x 0   x  x    
Rödven Agrostis capillaris      x      
Röllika Achillea millefolium 8 5 2   x      
Rörflen Phalaris arundinacea 7 7 0    x    x 
Saltnarv Spergularia marina 7 ? 9 x    x    
Saltstarr Carex vacillans            
Salttåg Juncus gerardi 8 x 7 x    x x   
Skogssäv Scirpus sylvaticus 6 4 0   x      
Smörblomma Ranunculus acris 7 x 0         
Snärjmåra Galium aparine 7 8 0         
Spjutmålla Atriplex prostrata            
Springkorn Impatiens noli-tangere 4 6 0         
Stenros Rosa canina            
Stinknäva Geranium robertianum 5 7 0         
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Stjärnstarr Carex echinata 8 2 0         
Stor blåklocka Campanula persicifolia 5 3 0   x      
Storven Agrostis gigantea 7 6 0   x      
Strandklo Lycopus europaeus 7 7 0         
Strandkrypa Glaux maritima 6 5 7 x    x x   
Strandlysing Lysimachia vulgaris 6 x 0    x     
Strandstarr Carex paleacea            
Strätta Angelica sylvestris  x 0    x     
Sumpförgätmigej Myosotis laxa 7 7 0         
Svinmålla Chenopodium album x 7 0         
Svärdslilja Iris pseudacorus 7 7 0         
Sälg Salix caprea 7 7 0         
Säv Schoenoplectus lacustris 8 6 1l    x     
Teveronika Veronica chamaedrys 6 x 0  x       
Timotej Phleum pratense 7 6 0   x      
Topplösa Lysimachia thyrsiflora 7 3 0    x     
Trampgröe Poa supina 8 7 0 x        
Trampört Polygonum aviculare 7 6 1 x        
Trift Armeria maritima 8 4 6  x   x x   
Tussilago Tussilago farfara 8 x 0         
Tuvtåtel Deschampsia cespitosa 6 3 0   x     x 
Vass Phragmites australis 7 7 0    x    x 
Vattenmåra Galium palustre 6 4 0   x      
Veketåg Juncus effusus 8 4 0   x     x 
Vitgröe Poa annua 7 8 1 x        
Vitklöver Trifolium repens 8 6 1 x     x   
Vitmåra Galium boreale 6 1 0         
Våtarv Stellaria media 6 8 0         
Vägtistel Cirsium vulgare 8 8 0  x      x 
Åkerfräken Equisetum arvense 6 3 0         
Älggräs Filipendula ulmaria 7 4 0    x    x 
Ängsfryle Luzula multiflora      x   x   
Ängsfräken Equisetum pratense 5 2 0         
Ängsgröe Poa pratensis 6 6 0   x    x  
Ängssvingel Festuca pratensis 8 6 0   x      
Ängssyra Rumex acetosa 8 6 0   x      

 Hamnen 
Artnamn Vetenskapligt namn 
Ask Fraxinus excelsior 
Baldersbrå Matricaria perforata 
Bergdunört Epilobium montanum 
Bergsyra Rumex acetosella 
Bok Fagus sylvaticus 
Brännässla Urtica dioica 
Ek Quercus robur 

Femfingerört Potentilla argentea 
Grusstarr Carex hirta 
Gråbo Artemisia vulgaris 
Grässtjärnblomma Stellaria graminea 
Grönknavel Scleranthus annuus 
Gul fetknopp Sedum acre 
Gulkämpar Plantago maritima 
Gullris Solidago virgaurea 
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Gulmåra Galium verum 
Gulsporre Linaria vulgaris 
Gulvial Lathyrus pratensis 
Gårdsskräppa Rumex longifolius 
Gåsört Potentilla anserina 
Hallon Rubus ideaus 
Harklöver Trifolium arvense 
Harstarr Carex leporina 
Humlelusern Medicago lupulina 
Hundäxing Dactylis glomerata 
Häckvicker Vicia sepium 
Hönsarv Cerastium fontanum 
Höstfibbla Leontodon autumnalis 
Jordklöver Trifolium campestre 
Kamäxing Cynosurus cristatus 
Knagglestarr Carex flava 
Knapptåg Juncus conglomeratus 
Knytling Herniaria glabra 
Knägräs Danthonia decumbens 
Krusskräppa Rumex crispus 
Krypven Agrostis stolonifera 
Kråkvicker Vicia cracca 
Kvickrot Elytrigia repens 
Käringtand Lotus corniculatus 
Kärleksört Hylotelephium telephium 
Ljung Calluna vulgaris 
Lönn Acer platanoides 
Lövbinda Fallopia dumetorum 
Mjölke Epilobium angustifolium 
Nejlikrot Geum urbanum 
Ogräsmaskros Taraxacum sect. Ruderalia 
Rödplister Lamium purpureum 
Rödsvingel Festuca rubra 
Rödven Agrostis capillaris 
Röllika Achillea millefolium 
Saltarv Honckenya peploides 
Saltnarv Spergularia marina 
Salttåg Juncus gerardii 
Sandlök Allium vineale 

Skogstry Lonicera xylosteum 
Smultron Fragaria vesca 
Smörblomma Ranunculus acris 
Snärjmåra Galium aparine 
Sparvnäva Geranium pusillum 
Spjutmålla Atriplex prostrata 
Stenros Rosa canina 
Stensöta Polypodium vulgare 
Stinknäva Geranium robertianum 
Stor blåklocka Campanula persicifolia 
Storven Agrostis gigantea 
Strandaster Tripolium vulgare 
Strandkrypa Glaux maritima 
Strandråg Leymus arenarius 
Strätta Angelica sylvestris 
Svartkämpar Plantago lanceolata 
Sälg Salix caprea 
Tall Pinus sylvestris 
Teveronika Veronica chamaedrys 
Tjärblomster Lychnis viscaria 
Trampgröe Poa supina 
Trampört Polygonum aviculare 
Trift Armeria maritima 
Tuvtåtel Deschampsia cespitosa 
Vass Phragmites australis 
Vattenmåra Galium palustre 
Veketåg Juncus effusus 
Vitgröe Poa annua 
Vitklöver Trifolium repens 
Vresros Rosa rugosa 
Vårbrodd Anthoxanthum odoratum 
Vårtbjörk Betula pendula 
Vårtåtel Aira praecox 
Äkta johannesört Hypericum perforatum 
Älggräs Filipendula ulmaria 
Ängsfryle Luzula multiflora 
Ängsgröe Poa pratensis 
Ängssvingel Festuca pratensis 
Ängssyra Rumex acetosa 
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Grustaget 

 
 
 

Artnamn Vetenskapligt namn 
Alsikeklöver Trifolium hybridum 
Asp Populus tremula 
Ask Fraxinus excelsior 
Baldersbrå Matricaria perforata 
Bergdunört Epilobium montanum 
Bergsyra Rumex acetosella 
Besksöta Solanum dulcamara 
Bindvide Salix aurita 
Björnbär Rubus sp.  
Blekstarr Carex pallescens 
Blodrot Potentilla erecta 
Blåeld Echium vulgare 
Brännässla Urtica dioica 
Cikoria Cichorum intybus 
Ek Quercus robur 
Femfingerört Potentilla argentea 
Flenört Scrophularia nodosa 
Flockfibbla Hieracium umbellatum 
Flädervänderot Valeriana sambucifolia 
Gran Picea abies 
Groblad Plantago major 
Grusstarr Carex hirta 
Gråbo Artemisia vulgaris 
Gråfibbla Pilosella officinarum 
Grässtjärnblomma Stellaria graminea 
Gröe Poa sp. 
Gullris Solidago virgaurea 
Gulmåra Galium verum 
Gulsporre Linaria vulgaris 
Gulvial Lathyrus pratensis 
Gårdsskräppa Rumex longifolius 
Hagfibbla Hieracium L. sect. Vulgata
Hallon Rubus idaeus 
Harklöver Trifolium arvense 
Harkål Lapsana communis 
Harstarr Carex leporina 
Humlelusern Medicago lupulina 
Hundkex Anthriscus sylvestris 
Hundäxing Dactylus glomerata 

Häckvicker Vicia sepium 
Hönsarv Cerastium fontanum 
Jordklöver Trifolium campestre 
Jordreva Glechoma hederacea 
Kirskål Aegopodium podagraria 
Knapptåg Juncus conglomeratus 
Knylhavre Arrhenatherum elatius 
Knölklocka Campanula rapunculus 
Krusskräppa Rumex crispus 
Krypven Agrostis stolonifera 
Kungsljus Verbascum thapsus 
Kråkvicker Vicia cracca 
Kvickrot Elytrigia repens 
Käringtand Lotus corniculatus 
Kärleksört Hylotelephium telephium 
Liten blåklocka Campanula rotundifolia 
Ljung Calluna vulgaris 
Luddtåtel Holcus lanatus 
Lönn Acer platanoides 
Mannagräs Glyceria fluitans 
Maskros Taraxacum 
Mjölke Epilobium angustifolium 
Nysört Achillea ptarmica 
Plattstarr Carex disticha 
Ryltåg Juncus articulatus 
Rödblära Silene dioica 
Rödklint Centaurea jacea 
Rödklöver Trifolium pratense 
Rödplister Lamium purpureum 
Rödven Agrostis capillaris 
Röllika Achillea millefolium 
Rönn Sorbus acuparia 
Rörflen Phalaris arundinacea 
Sengröe Poa palustris 
Skogsfräken Equisetum sylvaticum 
Skogsklöver Trifolium medium 
Skogssäv Scirpus sylvaticus 
Smultron Fragaria vesca 
Smörblomma Ranunculus acris 
Snårvinda Calystegia sepium 
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Sparvvicker Vicia tetrasperma 
Stinknäva Geranium robertianum 
Stinksyska Stachys sylvatica 
Stjärnstarr Carex echinata 
Stor blåklocka Campanula persicifolia 
Stor kardborre Arctium lappa 
Storven Agrostis gigantea 
Strätta Angelica sylvestris 
Stånds Senecio jacobaea 
Svingel Festuca sp.  
Svärdslilja Iris pseudacorus 
Sälg Salix caprea 
Tall Pinus sylvestris 
Teveronika Veronica chamaedrys 
Timotej Phleum pratense 
Träjon Dryopteris filix-mas 
Tussilago Tussilago farfara 
Tuvtåtel Deschampsia cespitosa 
Vass Phragmites australis 
Vattenmåra Galium palustre 
Vattenpilört Persicaria amphibia 
Veketåg Juncus effusus 
Vide (energi) Salix sp. 
Vitklöver Trifolium repens 
Vårtbjörk Betula pendula 
Vägtistel Cirsium vulgare 
Åkerfräken Equisetum arvense 
Åkermolke Sonchus arvensis 
Åkertistel Cirsium arvense 
Äkta johannesört Hypericum perforatum 
Älggräs Filipendula ulmaria 
Ängsfryle Luzula multiflora 
Ängsfräken Equisetum pratense 
Ängsgröe Poa pratensis 
Ängskavle Alopecurus pratensis 
Ängssyra Rumex acetosa 
Ärenpris Veronica officinalis 
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