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Vid en kärlväxtinventering av en havsstrandäng hittades två rödlistade arter, salt- och 

strandstarr, samt ett flertal ängsmarkstypiska växter som är beroende av hävd. Dock fanns 
där också många ohävdsväxter i stort antal och artrikedomen var inte särskilt hög. 

Vegetationen var högvuxen och bladvass hade tagit över delar av strandlinjen.  
 

Ängsmarker hör till de mest artrika landskapstyperna vi har. Typiska ängsväxter kräver 
kontinuerlig hävd för att trivas, annars blir de utkonkurrerade av andra växter. 
Havsstrandängar har historiskt använts som slåtter- och betesmarker, men har under det 
senaste århundradet minskat i antal. Den inventerade strandängen finns med på kartor ända 
sedan 1600-talet och har sedan dess kontinuerligt använts som betes- och slåttermark. Hävden 
har dock varit mer sporadisk de senaste åren.  
 
Syftet med arbetet var att inventera kärlväxter på en strandäng och analysera dess status med 
hjälp av bland annat indikatorarter. Dessutom tillämpades och utvärderades tre olika 
inventeringsmetoder. Strandängen tillhör Nordens Ark och är belägen i Sotenäs kommun, 
cirka 12 mil norr om Göteborg.   
 
Inventeringen utfördes med hjälp av en provruta på 0,25 m2 som lades ut längs transekter som 
korsade strandängen. Jag noterade vilka arter som fanns i rutan och deras täckningsgrad 
uppskattades. Dessutom mättes vegetationens medelhöjd och rutans avstånd från havet. 
Provrutorna märktes ut med GPS och med hjälp av ett geografiskt informationssystem 
(ArcGIS) kunde jag skapa översiktskartor och en vegetationszonskarta. 
 
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 när hävden ökas eftersom flera hävdgynnade arter 
redan finns i området. Dessa får vid ett ökat ljusinsläpp större möjligheter att breda ut sig och 
arter i närområdet får också en chans att etablera sig. Historiskt sett har ängen hävdats länge, 
både med bete och slåtter. Detta är gynnsamt då ett områdes hävdhistoria påverkar 
artsammansättningen i hög grad.  
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