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Inledning. 

Denna inventering ar bestiilld av Stockholms stad inom ramarna for miljoovervakningsprojektet OGA, Oppna 
Griismarkers Arter. Inventeringen syftar till all skaffa fram konkret kunskap om florans situation pa ell antal 
viixtlokaler i Stockholm. Flera av objekten hyser en rik betesmarksflora med arter som idag iir trangda av 
modern markanviindning och igenvaxning. Millet for inventeringen har varit all, framfor allt, ge en grund for 
uppfoljning av vegetation och enstaka arter i framtiden. Rekommendationer om skotselatgarder for all 
forhindra all vegetationen och flora degraderas ytterligare, ges ocksa i anslutning till varje lokal. Vid en 
upprepning skall inventeringen kunna ge information om hur vegetationen forandrats med tiden, varc sig 
atgiirder satts in eller inte. lnventeringen utfordes under periodenjuni-juli 2000. 

Objekten. 

lnventeringen ror foljande objekt. 

I. Jiirvafaltet, vid Enkopingsvagen. 

2. Jarvafiiltet, vid Granby gard. 

3. Jarvafiiltet, vid Eggeby gard. 

4. Grimsta Enebacke, vid Racksta krematorium. 

5. Bjorklunda hage, i Norra Angby. 

6. Ostberga kvarnbacke, vid Arstafiiltet. 

7. Siitra bathamn, vid Brediing. 

8. Flaten garde I, vid Ekens koloniomrade intill sjon Flaten. 

9. Flaten garde II, vid Ekens koloniomnide, intill sjon Flaten. 

Metodiken - och vilka data den kan ge. 
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Nedan presenteras mycket kortfallat metodiken for denna inventering och vad den kan ge for information. For 
den som vill vet a mer rekommenderas boken: "Aldre fodermarker. Betydelser av havdregimer i det forgiingna. 
Miitning och uppfoljning." av Urban Ekstam och Nils Forshed. Den arbetsgang som denna inventering bygger 
pa !inns diir beskriven i detalj. 

I varje objekt har en permanent miitpunkt uppriittats. Den bestar av ett decimeterlangt jiirnror som slagits ned i 
marken helt. Fran liimpliga foremal (trlid, stenar, byggnader m.m.) har kompassriktning eller siktlinjer dragits 
och miitts upp for all man vid uppfoljning skall kunna hitta tillbaka. Eftersom roren iir helt dolda i marken bar 
niigon form av metalldetektor anvlindas vid detta tillfolle. 

Miitpunkten iir subjektivt placerad diir vegetationen kan vara liimplig att foljas upp. Med utgangspunkt fran 
jarnroret har objektet i successiv ordning inventerats i allt sttirre delytor, till hela objektet inkluderats. 
Dessutom tillkommer uppskattningar av enstaka arters numeriir. I start kan man dela in inventeringen i fyra 
steg. 

A - Fyra kvadratmeter 
B - Hundra kvadratmeter. 
C - Hela objektet. 
D - Enstaka arters populationsutveckling. 
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A. Jnventering av fyra kvadratmeter, 

I denna del ges en vaxtekologisk bild av vegetationen vid miitpunkten. Ytan iir sa liten att den kan beskriva en 
relativt homogen vegetationstyp. Ur denna yta erhalls arters tiickningsgrad, hur utspridda de vaxer, samt i 
nagra fall riikning av enstaka plantar. Dessa data utgor ryggraden i inventeringen. De visar om vegetationen 
viixer igen eller oppnas upp med tiden, vilket sedan iir mer eller mindre overfdrbart pa objektet i sin helhet. 

Ytan fas genom att i tur och ordning lligga ut en rutram med storleken I m'. Den fdrsta kvadratmetem liiggs 
alltid med ett av homen vid jiirnroret. Diagonalen skall sedan peka mot norr. Jiimroret har alltsa alltid 
placeringen i fdrsta kvadratmetems sodra horn. 

I tur och ordning liiggs ruta:n sedan kant i kant med fdregaende rutir sa att kvadraten tlyttas runt tre ganger 
medurs. Den har dil tiickt 4 m2

• I de flesta fall iir den fdrsta kvadratmetem den sodra rutan av de fyra. I tva fall 
iir dock den ostra rutan fdrsta kvadratmetem, vilket anges vid de aktuella objekten. 

Rutramen iir indelad i dm2-rutor med ett hjiilprutniit av tradar. Yid inventering noteras arter allteftersom de 
upptriider i allt storre delytor. Delytomas liige och storlek i de fyra kvadratmetrama ges av bild nedan. 

N 

I 

Niir ytan okas, okar iiven artantalet. Detta ger information om hur utspridda artema iir. Artema kan viixa med 
jiimn spridning. En jiimn spridning innebiir att arterna samexisterar, utan att niigra fa tar overhand en. Detta iir 
karakteristiskt for viilhiivdad mark, och man talar dil om hog artathet. Yid igenviixning av hiivdad griismark 
dominerar niigra fa arter alltmer pa andras bekostnad. Spridningen av arterna blir dil ojiimlik. Efter en tid 
kommer konkurrenssvaga arter att helt triingas ut. Under igenvaxningsituationer sj1111ker arttiitheten. 

Hog art.tat hot, Jamlik 3pridning. Lag artt.1thet, o jamlik spridning. 
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Ett jiimforelseindex for arttiithet kan erhallas ur en art/area-kurva. Ett hogt arttiithetsindex anger at! 
arttiitheten iir hog. Beriikning av art/area-kurva samt arttiithetsindex kan utforas med hjiilp av ett dataprogram 
(Excel) tillgiingligt pa Naturvardverkets hemsida pa Internet. Programme! heter "arttiithetsanalys". 

lntemet-adress: http://www.environ.se/dokument/natresur/jordbruk/artkalky/pc/artarea.exe 

Ytterligare information om arttiithet finns i anslutning till programme!, i den rekommenderade boken (Ekstam, 
Forshed, 1996), samt i avsnittet "Hur data kan tolkas" senare i denna rapport. 

Tiickningsgrad for arterna i forsta kvadratmetem uppskattas med en 11-gradig intervallskala enligt nedan. 
Tiickningsgrad bedoms i flilt genom att i huvudet sammanfora blad och stran i riikningsbara ytenheter, I.ex. 
hela eller halva decimeterrutor, och sedan summera dessa. Den ovre intervallgriinsen, tiickningsklassen, anges 
som tiickningsgrad i resultaten. 

Tiickningsklass I/ickningsgrad T~ckningsklass Tiickningsgrad 
0,1 0 - 0,1 dm2 16 9- 16dm' 
0,5 0,1 -0,5 dm2 25 16 - 25 dm' 
I 0,5 - 1 dm' 49 25 - 49 dm' 
2 I - 2 dm' 81 49-81 dm' 
4 2 -4 dm' 100 81 - 100 dm' 
9 4 - 9 dm' 

Yid bedomning av tiickningsgrad anges endast levande vaxtdelars yta sett rakt ovanifran. Mellanrum mellan 
flikar pa blad, eller mellan griisstran riiknas ej som viixt. Ej heller doda vaxtdelar sasom doda griisstran i tuvor, 
t.ex. fjolarsgriis av farsvingel. Orn blad forekommer i flera nivaer riiknas tiickningsgrad oavsett skymmande 
blad, vilket kan medf<ira att summan av tiickningsgradema kan overstiga 100 %. 

Genom at! jamf<ira viirdena for tiickningsgrad kan man vid upprepande undersokningar utliisa om arter okat 
eller minskat sedan sist. 

B, Inventering av hundra kvadratmeter, 

En cirkelyta pa 100 m' kring miitpunkten inventeras total! pa arter. Ofta har delar av denna cirkel ungeflir 
samma vegetation som den i 4 m2• lnslag av andra vaxtmiljoer, skuggande triid, berghiillar eller fuktigare mark 
forekommer vanligtvis. For det mesta iir delar av ytan igenviixt i mycket hogre grad an i 4 m'. 1 cirkeln kan 
floran, dvs artforekomst, foljas med stor noggrannhet vid framtida inventering. 1 na!,>-ra fall har ocksa enstaka 
arter riiknats eller uppskattats i denna yta. 

Ytan fas genom all dra en cirkel kring miitpunkten med ell snore som iir 5,64 m langt. 

Jnventeringen genomfors genom att noggrant ga igenom smiisegment av cirkeln och notera tillkommande arter 
som ej vaxer i 4 m2• Tva snoren med liingden 5,64 m anviinds for all i tur och ordning leta igenom segmenten. 
Trad och buskar noteras niir de forekommer. Merl fa undantag hor triiden da hemma i falt- eller buskskiktet, 
eftersom vuxna triid ej forekommer i cirkeln. Triidgrenar som sticker in i cirkeln pa hog hojd noteras ej, 
diiremot buskar pa lag hojd. 

C, Inventering av hela objektet, 

Resterande del inventeras pa arter i faltskiktet. Trad och buskar har i denna inventering endast noterats 
sporadiskt. 

Objekten !ir ofta stark! heterogena och innehiiller flera vegetationstyper. Yarde! av faltskiktinventeringen over 
hela objektet bestar friimst i all kontrollera om ovanliga eller skyddsviirda arter f<irekommer i ovrigt. 

Omradets begriinsningar ges av karta over objektet. 
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D. Noggrannare uodersokning av enstaka arter. 

Yid tillfalle har vissa arters forekomst noterats mer exakt genom rakning i kvadrantrutorna eller cirkeln. Detta 
har skett genom att i kvadratmeterrrutorna riikna antalet decimeterrutor med forekomst eller antal planter. Niir 
det har varit praktiskt genomforbart, eller starkt motiverat, har antalet planter i hela cirkeln raknats. 

Hur data tolkas - diskussion om metoden. 

Har foljer, i korta notiser, inforniation om hur data kan tolkas och vilka fallgropar det kan finnas niir man utfor 
en vaxtekologisk inventeril)g av det hiir slaget. Eftersom dessa data_ iir tiinkt att foljas upp vid senare 
inventeringar kan det vara bra att informera lite mer om tolkningen av dessa. Avsnittet viinder sig framst till de 
som eventuellt genomfor en uppfoljning, samt de som iir intresserade av inventeringsmetoden. En del av denna 
information kan tyckas vara sjiilvklar, men for fullstandighetens skull presenteras den har. 

Artlistor. 

Tabeller har en tendens till att locka till jamforelser. Den stora artlistan med forekomst i de nio objekten ar 
tiinkt friimst som en uppslagsdel. Det bor poiingteras att objekten inte enkelt gar att jamforbara med varandra 
eftersom de iir mycket olika. Det iir vid en uppfoljning som viktiga jiimforelser kan goras, och da inom de 
separata objekten. 

Arttiitheten och tillforlitligheten hos dem1a, 

Arttiithetsindex visar hur viii spridda artema iir. For att arttathetsindex, som plockas ur en matematisb."t 
konstruerad kurva, skall vara anviindbart, kravs det att kurvan overensstiimmer med verkligheten. For h!ivdad 
mark och mattligt igenviixt mark bor den gora det. Yid stark igenvaxning, eller diir vegetationen av yttre 
omstiindigheter ar starkt aggregerad, riicker inte ytan 4 m' for att fii fram ett siikert arttiithetsindex. Det 
avslojar sig genom att artarea viirdena "hoppar i ojiimna trappsteg". Viirdena overensstiimmer da ej med den 
matematiska kurva som arttiithetsindex hiirntas ur. Det ger en storre eller mindre osiikerhet hos arttiithetsindex. 
For att fii ett viirde pa hur mycket kurvan avviker frim verklighetens miitviirden, anges i denna inventering 
arttiithetsindexets til/fiJrlitlighet. 

Tillforlitligheten iir en modifiering av korrelationskoefficienten R', som erhalls ur programme! tillsammans med 
kurvan. Den fas ur ( I - R2 ) X I 00 avrundat till heltal. Delta ger ett grovt matt pa hur kurvan som 
arttiithetsindex beriiknas ur overensstiimmer med den verkliga arttiitheten. Ju ltigre delta vtirde tir desto mer 
til/fiirlitlig tir artttithetsindex. I resultaten for objekten har 1-2 uppskattats att ge ett siikert artt!ithetsindex, 3-
4 ett anvandbart arttiithetsindex och 9-13 ett oanviindbart index. Andra tillforlitlighetsviirden erholls ej och 
behovde ej bedomas. Det finns ingen speciell konvention for just detta siitt att visa tillforlitligheten, men det 
gar med detta verktyg iir det enkelt att klassa och jiimfora index som mer eller mindre siikra. Klassningen har 
gjorts genom att subjektivt avgora var griinsen gar for hoppande och jiimna miitviirden i de fall kurvorna 
tydligt visar detta. Tillforlitlighetsviirdet anges i diskussioner om arttiithet inom parentes i anslutning till 
arttiithetsindex. 

Orn miitviirdena ej stammer overens med kurvan ar hiivdvegetationen antingen kraftigt igenvaxt ( objekt 8) 
eller finns det en annan vegetationstyp i rutorna, exempelvis h!illvegetation som star beriikningen ( objekt 6). 
En tredje orsak som stor vegetationen kan vara av yttre fysisk karaktiir, som kvarlamnat dott griis friin 
slaghackmaskin ( objekt 9). I dessa fall iir inte alltid arttiithetsindex helt tillforlitligt ell er anviindbart for 
jiimforelse. !bland kan dock tillforlitligheten, dvs "hoppigheten" hos matviirdena ge information om artiitheten 
okat eller minskat. Detta kan avgoras fran fall till fall genom att fundera pa hur en okad arttiithet kan paverka 
miitviirdena vid niista inventering. En sadan uppskattning har gjorts i objekt 6. 

Aven niir det giiller artt!ithetsindex ar det vanskligt att gora liittvindigajiimfcirelser mellan olika objekt. Olika 
vegetationstyper och markforhallanden ger olika forutsiittningar for hur hog arttiitheten kan vara. 
Arttiithetsindex har sitt viirde friimst av att man kan jiimfora hur arttiitheten foriindras med tiden i samma 
objekt. Orn arttiithetsindex minskar sker troligen igenviixning och vice versa. 
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Arttatheten ger heller inget matt pa hur fin floran lir. En vegetation med triviala arter kan vara arttiit likaviil 
som en med mycket ovanliga arter kan vara icke arttat. Floran behover inte vara skyddsvard bara for att 
arrtiitheten ar hog. Ofta iir dock en hog arttiithet en forutslittning for att ovanlig flora skall klara sig. 

Tiickningsgrad och populationsstudier av enstal<Ji arter, 

Tiickningsgradangivelsema kan visa vilka arter som dominerar i rutan for tillfallet. Del ar ocksa viktigt vid en 
uppfoljning att kunna se vilka arter som minskat eller okat. For att en art siikert skall anses ha okat eller 
minskat bor tiickningsgraden ha forflyttats tva klasser upp eller ned. Tiickningsgrademas noggrannhet iir inte 
sa hog att en andring fran en klass till niirmre ovre eller undre, riicker for att beliigga en reel! forandring. 
Dessutom varierar viixtema nagot fran ar till ar. Att en art okar frii.n exernpelvis klass 4 dm2 till klass 16 drn' 
kan ligga inorn uppskattningens felrnarginal om artens reella tackning ligger niira griinsen. Dessutom kan 
okningen bero pa naturlig arlig variation. 

Tiickningsgradema kan ge en grov bild av konkurrenssituationen i rutoma. Del iir dock sviirt att bedoma delta 
objektivt. Del iir diirfcir arttiithetsindex istiillet anviinds for miitning av konkurrensniviin i viixtiicket. 
Tiickningsgraderna visar inte hur spridda och konkurrensutsatta arterna iir. En art kan ge samma tiickningsgrad 
oavsett om den viixer i en begriinsad flack utan konkurrens eller utspridd i konkurrens med andra arter. 

Det kan i frarntiden vara bra att iiven notera tiickningsgrad for forna, bar jord och rnossa, sorn ej tacks av 
levande viixtdelar. Speciellt orn hiivd iiterupptas iir fomarniingden avgorande for huruvida vcgetationen 
kommer att utveckla sig viii eller inte. 

Tilckningsgraden kan anviindas for att folja upp alla arter som forekomrner i forsta kvadratmetern. Det ger ett 
grovt matt pa olika arters tillstand. Men <let finns noggrannare siitt att folja arter. 

Tiickningsgradanalys ger endast ell viirde pa den totala miingden viixtrnassa av en art. Den siiger alltsa inte 
alltid sa mycket om artens foryngring forriin den i varsta fall verkligen minskar. Genom all riikna antalet 
plantor och jamfcira mellan ar kan man nagot sakrare se om vissa arters populationer forokar sig eller 
stagnerar. Orn antalet plantor viixlar mellan aren sker en omsiittning av arten. Orn antalet ilr konstant eller 
minskar kan man misstanka att arten inte lyckas foroka sig i god takt. I bada dessa fall kan tackningsgraden 
vara konstant. I sjiilva verket varierar tolkningen av antalet av en art dock fran fall till fall rned hur den aktuella 
arten fcirokar sig. Ettariga arter varierar ofta kraftigt fran ell ar till ell annal. Flerariga arter kan sta kvar pa 
sarnma stiille och nyetablera sig kontinuerligt i langsam eller stotvis takt. Andra arter kryper runt med hjiilp av 
jordstammar over aren och frosar sig siillan. 

Flora i rutor, cirkel ocb objektet. 

Alla objekten ilr heterogena, vilket betyder all det finns flera viixtmiljoer i varje objekt. For det mesta iir 
vegetationen i 4 m' dock relativt homogen. Miitpunkten iir delvis vald for att den skall vara <let. Om de! inte 
tillkommer sa manga tier art er i cirkeln I 00 m' ilr denna yta ganska likartad 4 m2

• Tillkommer det darernot 
manga arter, iir <let ett tecken pa all flera olika viixtmiljoer finns i cirkeln. Oftast ar sa fallet eftersorn objekten 
iir mer eller mindre igenvilxta. Skugga av triid och buskar, eller en vegetation av hiigt grlis ger oftast manga 
tier arter mojlighet all viixa i cirkeln iin i det vaxtsamhiille sorn undersokts i rutoma. 

Om korrekta atgiirder sails in, exempelvis rojning i kombination med bete eller slatter, bor art/area-kurvans 
miitviirden passa kurvan battre, och/eller arttiithetsindex stiga. Igenviixningsartema komrner pa sikt all 
forsvinna ur rutor och cirkel. Del kan noteras at! artantalet da kan minska, vilket bara innebiir all icke 
onskvarda trivialartema forsvinner. En de! av minskningen kompenseras dock for genom att hiivdberoende 
arter fran omgivningande mark pa sikt kan sprida sig till miltpunkten. 

Hela objektet har inventerats i syfte all ge en grunddokurnentation, liven om delar av objektet ej ilr griisrnark. 
Arter som gynnas av slatter eller bete, dvs hiivdarter, kan finnas bevarade aven i annan mark. Smarre rester av 
sadana hiivdarter vaxer ofta insprangt i andra vegetationstyper eller pa hallmarker, och <let iir da svart att dra 
grilnser for vad som bor tas med och inte. Darfor har vi foljt principen all alla arter skall noteras. Exempel pa 
hiivdarter som kan leva kvar utanfor grilsmarker ar grafibbla sorn kan viixa vid stigar i oppen skogsmark, och 
gronknavel som kan leva kvar pa hiillar. 
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Det bor poiingteras att alla inventeringar i objektet hanfor sig till en viss tidpunkt i juni-juli. Darfor finns med 
storsta sannolikhet ej alla aner i objektet med i inventeringen. Tidiga ettariga varaner ar hell nedvissnade i juli. 
Sensommaraner iir svara att finna eller bestamma under juni. Dessutom tillkommer givetvis eventuella 
forbisedda aner. Vid kona aterbesok i augusti har en del aner som varit tveksamma eller onoterade bektiiftats 
for all gora listoma mer fullstiindiga. 

Bedomning av vad som sker rued vegetationen. 

Tolkning av situationen i ett objekt bor ske med hjiilp av verkligheten och matematiska verktyg tillsammans. 
Antathetsindex, tillforlitligheten hos arttiithetsindex, tiickningsgrad och vaxtriikning ar mycket goda verktyg. 
Dom fungerar dock inte i alla situationer och talar inte alltid for hela objektet. Della utgor inget storre 
problem om man ser niir de inte iir giltiga. Ell exempel: Syftet med antiithetsindex iir inte alt mata 
arttiithetsindex, utan all uppskatta om vegetationen iir mer igenvaxt sedan forra inventeringen. Till den 
uppskattningen anviinds det matematiska verktyget arttiithetsindex, som enbart visar om arttatheten har 6kat 
eller minskat sedan sist. Har den minskat visar delta indirekt att vegetationen iir mer igenvilxt. I objekt 6, diir 
antiithetsindex ej fungerar, kan verktygen tillforlitlighet och tiickningsgrad tillfalligt ersiilta verktyget 
arttiithetsindex (se objekt 6). Dessa tva verktyg kan ocksa visa indirekt om vegetationen har viixt igen sedan 
forra inventeringen. Verktygen iir bada egentligen utformade for att uppskatta andra symptom av igenvaxning, 
som arttiithetsindex inte klarar av. Tillforlitligheten anviinds for all kontrollera om arttathetsindex iir att lita pa, 
och tiickningsgraden om separata arter har 6kat eller minskat. Alt anvanda flera verktyg avsedda alt miita olika 
symptom av igenvaxning ger en storre siikerhet niir man bedomer situationen i slutiinden. I objekt 6 kan i alla 
fall tvi\ av tre verktyg anviindas, vilket fonfarande ger en relativt saker bedomning. 

Rad vid planering av en uppfoljning. 

Det iir av star vikt at! en uppfoljning sker vid samma tidpunkt som foregaende inventering. Detta for alt 
forhallandena skall vara likviirdiga. I annal fall kan inte data anviindas fur jamforelser eftersom vegetationen 
iindrar sig under sommarens !opp. Som exempel kan niimnas att iarsvingel under ea Iva mi\nader 6kade sin 
tiickningsgrad fri\n 25 dm2 till 50 dm2 i objekt 7. Della spelar ingen roll fur bedomningen av objekt 7 sa liinge 
inventering sker vid samma tidpunkt varje ar. Orn diiremot en uppfoljning sker vid fel tidpunkt, kan resultatet 
bli all f'arsvingel verkar ha okat trots all det kanske inte forhaller sig sii. Ett annal exempel iir stor blaklocka i 
objekt 5. Storsta delen av tackningsgraden orsakades av hoga blomstiinglar och de stora blommoma. Omen 
uppfoljning utfurs tidigare pa !iret, niir de inte borjat blomma, kommer arten alt skenban se ut att ha minskat 
iiven om den inte har det. Tiden for inventeringen piiverkar inte hara t!ickningsgradema utan iiven antiitheten. 
Viixternas skott niistlar sig in i varandra och ger en viss arttiithet. Orn inventering utfors vid annan tidpunkt 
kan en del aners skott ha en annan liingd och utbredning. Diirmed har vegetationen en annan arttiithet. 

For information om de olika anemas tendens alt aka eller minska vid igenvaxning rekommenderas boken "Om 
hiivden upphor", av Urban Ekstam och Nils Forshed. 

Det kan vara meningsfullt att bekrafta vissa aner i augusti i de objekt som inventerats under juni. Aner som 
annars liitt forbises eller iir svara att bestamma kan di\ saktare beliiggas. 

Vi rekommenderas att en uppfoljning i man av tid hellre utokar kunskapen om enskilda hiivdbundna aner 
genom populationsrakning iin att floran i hela objektet aterigen genomsoks. Viirdet av att hitta forbisedda 
vanliga arter i objektet ar mycket litet jiimfon med data som kan visa hur hiivdberoende arter mar. 

I vissa objekt har tidigare inventeringar noterat hotade aner som vi ej aterfunnit, exempelvis solviinda och 
kattfot i objekt I. Det kan vara viii van alt leta ytterligare efter just dessa aner sa att de iar god skotsel, men 
det viktigaste iir iinda all arbete liiggs pa att ia infom1ation om hur objektets vegetation och hiivdaner mar. Alt 
man aterfinner solviindan foriindrar troligen ej dess situation sa mycket, det gor endast havd. Information som 
kan leda till havd eller kontrollera alt insatt hiivd verkligen ger effekt bor nog prioriteras, oavsell om vi vet om 
solviindan eller kattfoten !inns diir eller inte. De hiivdbundna aner som iinnu iir relativt vanliga i objekten kan 
annars ocksa snabbt ga solviindans ode tillmotes. Det iir liill att glomma det om man hara ser till anernas 
status i objekten i dagsliiget. 
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Orn atgiird siitts in relativt snart /inns det inget akut behov av uppfoljning innan atgiird siitts in. Orn det 
diiremot forflyter flera iir, och sedan atgiird salts in, iir det meningsfullt au uppdatera liiget i rutorna och 
cirkeln. Annars kan man inte pa ett siikert satt anviinda denna inventering for at! se om iitgiirden iir 
verkningsfull eller inte. 

Orn det /inns resurser kan ytterligare jamfcirelseytor upprattas vid omviilvande atgarder, siisom en rejiil 
restaurering i form av atergang till hiivd med bete. De nuvarande ytorna ligger mestadels i de floramassigt 
finaste delarna av objekten. Del iir inte alltid dessa delar som iir de mest intressanta att folja vid en 
restaurering. Att kontrollera om restaureringen har verkan pa en yta som saknar fina havdarter iir lika 
meningsfullt. En restaurering syftar ju till all fii tillbaks arter aven i de degraderade partierna. I objekt 9 har en 
sadan strategi anviints eftersom objektet nyss har borjat betas. Ett forslag till ett mer tidseffektivt forfarande 
vid en sadan kontroll iir all lagga ut ett antal kvadratmeterytor diir enbart floran snabbt inventeras for att se 
om havdartema kommit in och igenviixningsarter forsvunnit. Den nuvarande mfitpunletens uppgift iir au halla 
ett oga pa hur vegetationen mar, vilket ocksa iir viletigt att veta vid en restaurering. 

Diskussion om foreslagna atgarder. 

Det finns ingen mirakelmedicin mot igenviixning av hiivdad mark. Diirfcir iir de rekommendationer som ges for 
objekten relativt lika. Atgiirdsforslagen lir foljande: 

I. Bete. 

2. Slatter. 

3. Rojning, rekommenderas endast i samband med de tva forsta altemativen. Att roja buskar som enda atgard 
iir tyvarr inetfektivt. Del iir inte med buskama hlivdartema konkurrerar utan med arter i faltskiktet. En rojning 
b'Ynnar friimst ogriisartade vaxter och igenvlixningsarter, som bada iir snabbare att kolonisera de nyupptagna 
ytoma. 

De viixter som vaxer i betesmark forekommer i start sett ocksii pa slatteriingar och vice versa. Del finns dock 
nagra undantag, men de iir mycket fa, och i start sett inte aktuella i objekten. Diirfor ar valet av hiivdatgiird 
mer en fraga om mojligheter all realisera dessa iin om flora. I de enstaka fall diir det ena alternative! kan 
misstiinkas att starlet gynna en art man speciellt viii bevara har delta angivits vid de respektive objekten. 

Under rubriken "forslag till atgiirder" ges tankar och praktiska aspekter om dessa alternativ samlade for 
respektive objekt. Eftersom hiivdatgiirderna i de olika objekten ar likartade kan det vara vart att papeka att 
tankarna iir relativt allmiingiltiga. Det som beskrivs kortfattat i ell objekt kan alltsa forklaras utforligare i ett 
annat. Vi har lyft fram mojliga losningar fcir all bevara havdfloran och att aterskapa en hiivdvegetation. 
Diiremot har vi inte haft mojlighet att ta hansyn till administration och ekonomiska resurser eftersom dessa ej 
varit kiinda. 

Hur bete fungera,: 

Bete medfcir att vegetationen i en betesmark blir mycket lag. Det ar fa viixter som hinner viixa upp och genom 
skuggning konkurrera ut andra. Djuren betar av en mycket riklig och konstant skottbildning hos vaxterna. 
Skotten ar proteinrika till skillnad fran iildre viixtdelar. Betel missgynnar de mest produletiva och 
skottskjutande arterna mer an lagproduktiva. Delta jiimnar ut konkurrensen mellan arter och fler arter kan 
samsas pa samma yta. Ingen art klarar av at! ta overhanden. Tramp och bete ger spridda skador i 
vegetationstiicket diir hagmarksarterna kan nyetablera sig. Vissa arter undviks hoist av djuren, exempelvis 
backsippa. De osmakliga artema har en liitt konkurrensfordel i vegetationen. Pa stigar och andra starlet 
trampade ytor gynnas ofta smii ettiiriga arter sasom nagelort och bacletrav. 

Yid inforsel av bete i ell igenvilxt omrade skall man vara medveten om att det tar nagra ar innan vegctationen 
fungerar pa detta satt. Under tiden bor man halla ett oga pa speciellt utsatta arter sa att dessa inte forsvinner 
innan betesmarken ar hell restaurerad (mer om detta i objekt 9). Det kan ocksa vara bra att piiskynda 
omvandlingen genom all sla bort oaptitligt hoga griis och tata bestand av andra for djuren oaptitliga vaxter, 
som annars inte betas. Orn inte det gors kan det ta manga ar innan dessa konkurreras ut. I en de! fall maste de 
sjiilvdo av utebliven foryngring. I torrare griismark ar det friimst de hoga igenvaxningsgriisen och sliinbuskage 
som iir aletuella for denna atgiird. 7 



I manga sydliga lander med extensivt bete over stora ytor briinner herdar vegetationen for att astadkomma 
farska niiringsrika skott. Forr gjordes detta iiven i Sverige niir ny betesmark skulle tas i bruk eller fornyas. For 
objektens liige och den starkt triingda hagmarksfloran iir delta dock inte liitt all utfora. Manga av de betesarter 
vi idag kallar havdarter, kan do av en sadan behandling, och det kraver att dessa siikert kan sprida sig in i 
markerna igen. Metoden anvands dock vid restaureringar av starkt igenviixta och forbuskade betesmarker niir 
forutsiittningarna for delta iir goda. Vid restaurering av mark utan hiivdflora, bredvid objekten, ar denna atgiird 
teoretiskt mojlig, om man bara briinner starlet begriinsat. 

Hur shitter fungerar. 

Niir det giiller slatter bor denna inte utforas for sent pa siisongen. En bra tid iir fran mitten av juli till mitten av 
augusti. Del finns en allmiint spridd uppfattning om all vaxterna mitste froa av sig innan slatter sker, vilket ofta 
leder till en senare forlagd slatter an den som bonden forr utforde. Det viktiga med slattern iir dock inte hur 
mycket fron som produceras av vaxtema, utan att konkurrensen mellan dessa iindras. Det iir friimst 
ljustillgangen som avgor om en art skall vinna eller forsvinna. Ljustillgangen ger ocksa rik vegetativ forokning, 
blom,tlng, pollination, och i sista ledet iiven froproduktion. Det kan tilliiggas all flera hiivdarter har en formaga 
all blomma och siitta fr6 innan sliltter, och andra efter. Ef\ersom blommningen iir utstriickt i tid kan arter som 
blommar som mest vid slattertidpunkten fortsiitta att skicka ut blommande skott iiven efter att flertalet 
blommor slagits av. Manga mycket laga arters blommor paverkas dessutom inte alltid sa mycket av slattern. 

Froproduktionen iir of\ast inte populationers begriinsande faktor. Begriinsande iir diiremot etableringsytor. 
Utan stiillen diir fron kan gro och groddplantor tillviixa sker ingen forokitlng. Det vet alla som forsokt halla ut 
iingsblomfron i en hogvuxen griismark. Endast ytterst fa av frona gror, om overhuvudet taget nagra. Detta iir 
ett tydligt exempel som visar all etableringsytor iir mer begransande an frospridning. Principen giiller iiven 
under naturliga forhallanden. Del iir framst ljuset som begriinsar bade groning och fortsatt tillvaxt till vuxen 
planta, inte antalet fron som producerats och hamnat pa marken. 

01\a ar hiivdviixter flerariga och har inte samma behov av friispridning niir det galler spridning inom ett 
begriinsat omrilde. Nagra star kvar pa samma plats, men m/mga sprider sig ocksa vegetativt med jordstammar. 

Tva scenarier kan tjiina som exempel for att visa vii ken roll slattertiden har for hiivdarters "ljusbudget". I det 
ena fallet slatter i slutet av viixtsiisongen och i det andra fallet nagonstans strax efter mitten. 

1. En kortvuxen hiivdart A viixer i hog griismark. Under varen och forsommaren iir ljustillgangen god. Nagon 
gang under juli ar igenvaxningsgriisen som hogst. Da ar det morlct for A anda fram till slutet av augusti da 
marken slas. Dvs niistan tva mi\nader morker hindrar tillvaxten helt hos A. Efter slattern iir det plotsligt !just 
igen. Men delta kan A bara utnyttja under en kortare tid, eftersom viixtsiisongen da i stort sett redan iir over. 
Igenvaxningsgriisen har redan vunnit arets jakt pa utrymme. Slatterpaverkan blir lag, och igenvaxningsarter har 
haft goda tider. 

2. Vid slatter strax efter mitten av sasongen sker foljande. Under varen ar ljustillgangen for A som alltid god. 
Den forsamras gradvis till mitten av juli da igenvaxningsgriisen star som hogst. Liemannen dyker upp och 
forrattar silt viirv. Ljus nar aterigen ned till A, som far en ny chans och kommer igen. Igenvaxningsgrasen 
borjar om fran borjan, och niir vaxtsasongen iir over har de precis lyckats all aterigen forsiltta Ai morker, men 
forsent! A har redan lyckats utoka sitt territorium och reproducerat sig. Det som iir avgorande i delta fall iir att 
de korta arterna far ett uppoppnande som de kan utnyttja sig av, till skillnad fran vid den senare slattern i 
scenario 1. 

Alt bonder slog fran andra veckan i juli och fram under augusti berodde inte pa att de ville gynna hiivdflora 
utan bland annal pi\ att graset di\ var som mest rikt pa protein. "Grasen skall slas niir de precis skall borja 
blomma", dvs nar griisstrana iir som farskast och innehaller mycket protein i forhallande till cellulosa. 
Cellulosan lagras in av griisen i storre utstrackning senare pa slisongen. Strana blir efter att de viixt fardigt bara 
ytterligare hardare och "triiiga", inte mer niiringsrika. Grasen slogs alltsa niir de precis vuxit fardigt till 
maximal htijd. For bondens de! innebar <let proteinkoncentrerade hoet ett biittre foder for djuren under vintern. 
Den slagna markens vidare produktion under aret utnyttjas sedan till bete. Som bieffekt till allt detta klarade 
sig aven liigre arter i slatterrnarken. Det iir dessa liigre arter som numera blivit allt ovanligare. Det skall 
tillilggas alt hojden for viixtens del utgors av bladviixtens hojd, inte blomstangelns. En stor blaklocka iir bara 
ni\gra centimeter hog, men blomstiingeln niira metem. 
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Orn slatter utfors i objekten bor denna ske med tidpunkten i atanke. Sia alltsa fran mitten av juli till mitten av 
augusti, utan att prioritera den senare delen av perioden, snarare den forsta. 

Vid kraftig igenviixning av hoga griis skadar det nog inte belier att sla en gang till, belt efter viixtperiodens slut. 
Delta begriinsar fornabildning. Den tjocka lilt av fjoli\rsgriis som bildas annars, forsvi\rar for hiivdarterna under 
foljande var. I princip efterliknar en sadan sen extraslatter delvis eftekten av det tidigare allmiint 
forekommande efterbetet pa slattermark. Forr begriinsades fornabildning starkt av detta. Kvarliggande fcirna 
ger ocksll en forsumingseffekt som missgynnar flera hiivdarter. 

Slatter som atgiird pa fore delta betesmarker, 

Slatter pi\ fore delta betesmark kan ibland betraktas som felaktig ur ett hiivdhistoriskt perspektiv, men valet 
kan i objekten sta mellan att lata betesartema forsvinna helt genom igenviixning eller att bevara merparten av 
hiivdartema i griismarken genom slatter. Orn ingen atgiird genomfors alls, innebiir det en betydligt sliirre 
foriindring av vegetationen iin en overgang fran beteshiivd till slatterhiivd. Miinniskor har alltid paverkat 
vegetationen pa hiivdad mark, och iindringar av hiivd har givetvis aven skett forr. 

Aven om det i objekten iir fragan om igenviixt betesmark, forhindrar slatter att merparten av betesarterna 
forsvinner. En Hitt sli\tter ger en klart synlig okning av hiivdarter inom nagra ar, oavsett om det giiller gamma) 
betesmark, slattermark, eller till och med igenviixt aker. 

Slatter och bete. 

Del gar liitt att byta fran slatter till bete senare, om mojlighet ges till detta. Da iir vegetationen dessutom 
aptitlig for djuren frim borjan, vilket innebiir att betespaverkan blir god. Alt starta bete i kraftigt igenviixt mark 
kan orsaka problem med att djuren ej uppskattar de "triiiga" kraftiga igenviixningsarterna. Betesdjur iiter i 
forsta hand flirska skott. Miingden av dessa iir liten i en meterhiig griismark medan den iir hog i hiivdad mark. 
Det finns alltsa mindre tillgiinglig mat for djuren i en hage med hoga igenviixningsgriis. 

Skotselplan. 

For att mer detaljerade rad om objektens skotsel skall k'llnna utarbetas kriivs att millet for omradets skotsel ar 
klart definierat samt de resurser som star till fcirfogande iir kiinda. En skotselplan bidrar till en kontinuitet som 
iir viktig for att i\tgiirden skall ge maximal! utbyte. Orn ett omrade skots oregelbundet kan det medfora att en 
hel del av det utforda arbetet integer ni\gon verkan pa vegetationen over vissa ytor. 

For att fa fram en effektiv skotselplan iir det ocksa viktigt att man bestiimmer sig for bur stor yta som skall 
hiivdas och om hiivden kan vara svagare eller starkare i delar av omri\det. Delta maste goras i fall, fcirslagsvis 
strax innan forsta slattern eller for bete, innan djurbesiittning annordnas och betesmarken avgriinsas. Del iir vid 
bete ocksi\ viktigt att viilja liimpligt djurslag och antal djur fcir att uppna satta mill. Tidpunkten for insliippet i 
hagen pi\verkar ocksi\ resultatet 

Praktiska detaljer, redskap och tillviigagangsiltt vid slatter och bete, films beskrivna i kortfattad form i 
Jordbmksverkets smii skrifter i litteraturlistan som fciljer. De ovriga handbockerna i listan har mycket utforlig 
information om detta. 
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Korta sammanfattande rad vid slatter och bete. 

Slatter. 

I. Plocka bort grenar samt avliigsna lov fran marken under april. 

2. Slil omradet med lie, slatterbalk eller slattermaskin under andra halvan av juli. 

3. Avliigsna det slagna inom ett par dagar, ell er direlct efter slattern. 

4. Efterbete skedde forr, men kan i starkt igenvuxna marker troligen ersiittas med en extra slatter efter viixtsiisongens 
slut. Syftet iir att minska fornamangden vilket underliittar for hiivdarter att nyetablera sig. 

• Om hoet ej siikert kan avliigsnas bor sli\tter ej ske. 

* Anvand inte slaghack, trimmer/rojmotorsag eller griisklippare. De ger skador pa hela viixten, till skillnad fran 
skarande lie, eller klippande sliltterbalk, som endast ger ett rent snitt. 

• Mindre buskar, triid och laga grenar kan avliigsnas eller beskiiras for att aka miingden ljus, och minska problem med 
lovnedfall. Folj alltid upp hiivden noggrant efter en sadan atgiird. 

* Anviind med fordel maskiner diir detta iir mojligt. Lie iir dock mycket praktisk om terriingen iir ojiimn. Den 
avverkar grasmark ungefar i samma talct som en rojmotorsag. 

* Del kan vara en fordel att slatterhiivda trivial, oppen plan griismark, for att pa silct fa tillbaka hiivdarter i denna. En 
sadan slattemiark iir liittare och billigare att skota iin sma oliindiga ytor, eftersom sto1Te maskiner kan anviindas. 

* Ett alternativ till traktor kan vara hast, som visat sig vara praktisk vid slatter, bland annal, eftersom den inte kan ga 
for fort. En traktor milste koras med en hastighet som gor att saxarna i sliltterbalken hinner med att klippa. 

Bete. 

I. Besliim djurslag. 

2. Ordna kontrakt med djuragare. 

3. Planera betesmarkens avgriinsningar. Tag hiinsyn till erosionskiinslig mark med hiivdflorarester dar betestrampet 
bor begriinsas genom tidvis avsliingning. Avstiingning kan ocksa vara en hjiilp att fa betestryck i starkt igenvuxna 
delar av en hage. 

4. Utfor vid behov rojning av buskar och mindre trad. Pa storre triid kan liigre grenar beskiiras. Syftet iir att fa ljus till 
grasmarken sa att denna utvecklar sig viii for bade Horan och betels skull. 

5. Liimna klara instruktioner tiU djuriigaren om hur hagen skall betas och vad syftet iir med eventuella 
avsliingningania sa att inga missforstand uppstar. Det iir praktiska om djuriigaren sjalv kan reglera betet. 

6. Folj upp att griismarken verkligen utvecklar sig viii med avseende pa vegetationshojd och erosionsbeniigda partier i 
slutet av siisongen. 

• I starkt igenvuxna grasmarker bor not eller hast anviindas, eftersom far ej betar av hoga griis. 

* Kontrollerad branning av forna kan ske under tidig var om marken iir kraftigt igenvuxen av hoga triviala griis. 

• Ett alternativ till branning av f<irna iir att bruka marken som slattermark under nagra ar innan bete sker. 

• Om det visar sig att djuren ej iiter delar av vegetationen kan denna slas kort rued skarande verktyg (lie, slatterbalk) 
for att oka smakligheten. Detta 1,,ynnar ocksa hiivdarterna i vegetationen. 
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Hur data presenteras i Appendix. 

Appendix 1. 

For varje objekt presenteras en lista pa arterna allteftersom de upptriider med stigande areal. Varje okning av 
ytan ger ytterligare tillkommande arter. 

Yid varje sadan lista !inns angivet artantal, inventeringsdatum samt i vilken ordning rutorna i 4 m' inventerats. 

Arttiithetsindex for 4 m.2 ges tillsammans med en tillforlitlighets~ngivelse. 

Tiickningsgradcrna for arterna i forsta kvadratmetern ges i storleksordning. 

I de fall enstaka arter har rttknats, presenteras delta genom en motivering, artens levnadssiitt och vilken metod 
som liimpar sig for at! riikna arten med. Diirefter resultat av riikningen och en kart sammanfattning av hur 
arten svarar pa hiivd eller igenvaxning. 

Appendix 2. 

Art/area-kurvor med korrelationskoefficient, R2• 

Appendix 3. 

For liverblickens skull !inns en tabell med alla patriiffade arter i de nio objekten, samt i vilka de aterfinns. 

Appendix 4. 

Flygbilder over omraden diir objekt Jigger. 

Anvandbar litteratur. 

Aronsson M, Ekstam U och Forshed N, 1988, Angar., Serien Skotsel av naturtyper, Naturvardsverket och LT 
forlag. 

Edelstam C, 1995, Angar., Serien Biologisk mangfald och variation i odlingslandskapet, Jordbruksverket. 

Ekstam U och Forshed N, 1992, Orn h§vden upphor. Kiirlvaxter som indikatorer i iings- och hagmarker., 
Serien Skotsel av naturtyper, Naturvardsverket. 

Ekstam U och Forshed N, 2000, Svenska naturbetesmarker. Historia och ekologi., Naturvardsverket forlag. 

Ekstam U och Forshed N, 1996, Aldre fodermarker. Betydelser av hiivdregimen i det forgagna. Malstyrning. 
Miitning och uppfoljning., Naturvardsverket Forlag. 

Johansson O och Hedin P, 199 l, Restaurering av iings- och hagmarker., Naturvardsverket forlag. 

Pehrson l, 1994, Naturbctesmarker., Serien Biologisk mangfald och variation i odlingslandskapet, 
Jordbruksverket. 
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I. Jarvafiiltet vid Enkopingsvagen. 

Allman beskrivning av objektet. 

Marken iir mestadels oppen och torr rill nilgot frisk. Vid gangvagen !inns hiillmarker och kort tramppaverkad 
torr griismark diir torrmarks- och hiillflora dominerar. Sluttningen ned mot sodra delen domineras delvis av 
hogre griis. Den iir riitt rik pa stenpartier. Kring dessa finns ocksa torrmarks- och hiillarter. En bit av objektet 
har en oppen torr skogsvegetation med iildre tallar. Sodra delen bestar av oppen griismark, mestadels under 
halvmetem hog, som ej vaxt igen i samma utstriickning som i vissa andra delar av objektet. 

Miitpunkten placerades i den halvhoga sodra grilsmarken. En av anledningama till placeringen iir den rika 
flirekomsten av korskovall, en hotad art i Stockholmstrakten. Ett annal skiil iir att denna del for niirvarande 
befinner sig i rikblommig igenviixning. 

gangvag 

N korskovall 

korskovall 

miltpunkt 

hiillskog 

halvhog 

Ett urval av hiivdflora. 

Mfitpunkten Jigger 
7,75 m fr/tn bjorken 
samt 6,75 m friin 
p)Tamidstcn, i de 
angivna riktningama. 

sten, 
70X 
50cm, 
med 
P)T8• 

mid
topp 

stor bj6rk 

\ 0 iildrc tall 

? _ -1s'o 
..--I-

I 
1so's 

Kring miitpunkten har torrbacksartema en ganska rik fcirekomst. Har viixer vitmilra, gulmiira, iingshavre, 
backsmorblomma, brudbrod, iikta johannesort, backlok, bockrot och flentimotej. Denna torrflora !inns 
ocksa i mindre utstriickning i andra delar av objektet. Har iiven i siillskap med gullris, flockfibbla, rodklint, 
backglim och enstaka jungfrulin. Kring miitpunkten har korskovall en mycket rik forekomst, men den iir 
ocksa fliickvis spridd genom ovriga objektets grilsmarker. 

I den smala tungan mot gangviigen i norr viixer flera ettariga torrbacksarter som backtrav, grustrav och 
gronknavel. Dessa gynnas troligtvis av att ett tunt jordlager over hiillar trampas av besokare. Manga ettariga 
arter viixer ocksa rikligt i bar jord pa talrika myrstackar i objektet, bland annal backskiirvfro och backtrav. 

De stora pa11iema hiillar och stenskravel i omradets ostra <lei hyser arter som liten blilklocka, backsmultron, 
tjiirblomster, back- och varforglitmigej, mandelblomma, harklover, backlover och gut fetkuopp. Bland 
nagra stenar liingst i soder viixer harmynta. 

I objektet viixer en individ av backsippa under nagra tallar i en utstickare av skogen. 
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Vegetationen vid miitpunkten och i objektet i ovrigt. 

Dominerande i rutorna iir knylhavre, rollika och hundkiix. Dessa arter iir ocksa mycket vanliga tillsammans 
med hundiixing och iingskavle utanlor rutorna och cirkeln, vilket visar att igenviixningsgraden iir hog. Detta 
ar ocksii Hitt att konstatera med en snabb blick ut over markerna. 

I cirkeln vaxer det tuvor av iingshavre, vilket innebiir alt delta forr var en ganska typisk torrbacke som nu 
vuxit igen till den halvhoga ortrika grasmarken. Kvar av floran i cirkeln ar bland annat vitmara, gulmara, 
bockrot, backlok, backsmorhlomma, brudbrlid, grafibbla, iikta johannesort och nentimotej. Flera arter 
har troligen forsvunnit friln objektets grasmarker. Backsippan i skogsmarken ar kanske en av de forsvunna 
arterna. Nagra torrbacksarter som sakert forr forekom i stora delar av objektet ilterfinns nu vanligtvis pa an 
torrare mark kring hallar och bland stenskravel. 

Rutorna har ett hogt och relativt tillforlitligt (2) arttathetsindex pa 6,0. Det hoga viirdet iir nilgot forviinande 
med tanke pa alt objektet ser ut alt ha en Jang historia av igenvaxning bakom sig. Orsaken till den hoga 
arttiitheten kan delvis forklaras av att sjalva rutorna an sa lange ar niistan helt fria fran hogvuxna gras, samt alt 
iingshavren ser ut att vara pa tillbakagang genom utskuggning (?). Farra iirets torka kan ha bidragit till att 
smii luckor bildats i vegetationen diir en nyetablering och vegetativ spridning kommit till stand. Torkan kan ha 
drabbat de dominerande och utbredda igenvaxningsarterna hardare medan de tillbakatriingda arterna har 
kunnat fylla de tomrum som dessa liimnat efter sig. Det innebiir att viixlsamhallet tillflilligt blir mer finkornigt 
och far en hog arttiithet. En bidragande orsak till all griisen ar nagot missgynnade i cirkeln kan vara att det 
parasiteras av den tata populationen av korskovall. Arten iir halvparasit pa griis. 

Troligtvis kommer arttiitheten att sjunka till tidigare liigre nivii inom nagra lir eftersom igenvaxningsarterna har 
ganska fast faste. Torkan har troligen slagit ut igenviixningsarterna for delta ar men de breder nag snabbt ut 
sig igen eftersom omradet inte hiivdas. 

Yid bete iir det betestrycket som konstant hailer arttiitheten hog genom att konkurrensen mellan arterna 
utjamnas. Ett torkar ger inte en siidan 1/ingvarig effekt. De vaxter som vllxer bredvid en lucka har mojlighet att 
sprida sig dit, men de arter som konkurrerats ut ur grasmarken och vaxer liingre bort, har ej mojlighet att 
kormna tillbaka. Det innebiir att torkan bromsar igenvaxningen, men den hindrar inte processen. Det kan ta tio 
ar till innan nasta torrsommar intraffar, och till dess kan ytterligare arter i viixttacket ha marginaliserats. 

Den mycket torra grasmarken vid gangvagen domineras av fiirsvingel och kan betraktas som igenviixt av 
detta gras. De arter som ger denna griismark lite torrbackskaraktiir iir mestadels ettariga. De utnyttjar bar jord 
orsakad av torkan i kombination med tramp. Har forekommer dock, i utkanten av de torra delarna, enstaka 
flerariga havdarter, bland annal backsmlirblomma. 

Del enda exemplaret av backsippa viixer kvar utanfor griismarkerna i skydd av skogen. Arten iir sa 
marginaliserad av igenviixning all den iir pii utdoende i objektet. 

Flirslag till atgiirder. 

Omriidet har genom sitt goda liige fcirutsiittningar att betas. Sodra delen ser inte ut att besokas av folk. Den iir 
ocksa nagot bullerstord. Gangviigen diiremot, iir ej bullerstord och har en lantlig karaktiir. Man kan som flanor 
till och med fcirviinta sig att finna en beteshage vid en sadan promenadviig. 

Erosion av tramp ser inte ut att kunna skada hiivdfloran i delta objekt. Grov bredbladig griismark med triiiga 
gras finns ej over hela objektet, vilket horde innebiira att betet for djuren blir relativt gott redan friin borjan. 
Del kan sagas att far kan beta av backsippa, sa not kan kanske vara siikrast om denna skall ha mojlighet att 
aterviinda. De arter som inte gillar att betas kan i beteshagar viixa i busksni\r. Korskovallen iir en art som vid 
bete kommer att minska, men a andra sidan troligen overlever mer langsiktigt iin under nuvarande situation. 

Slatter av de omrliden som har hogre vegetation med hiivdarter iir ett alternativ. Bockrot m.fl. sena arter horde 
klara sig vid liitt och tidig slatter Quli) eftersom blomstiinglar da kan skjuta upp efter slattern. Den mycket 
korta griismarken pii hiillarna och mot gangviigen kan ej slas, men i kanten finns det hogre vegetation diir 

slatter kan ge en rikare blomning. Slatter ar for ovrigt ett alternativ som stark! gynnar korskovallen i omradet. 
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2. Jarvafaltet vid Granby gard. 

Allman beskrivning av objektet. 

Objektet oster om gangviigen domineras i stort av hoga griis. Nagra mycket stora slanbuskage viixer mitt i 
omnidet. Enstaka sma hiillar gar i dagen kring och i slanbuskagen. Hiillama har rester av hiillflora men kantas 
av triviala hoga griis. I ornradet finns ocksa nagra dungar med triid. Den lilla biten vaster om gangviigen kantas 
av uppviixande slytriid. I den ostra iinden finns en backe upp mot skog och en grillplats. I denna backe viixer 
backsippa och en de! andra torrbacksarter. 

Matpunktcn Jades i den lilla torrbacken med backsippa for att kunna fcilja denna hotade art. Omradet i ovrigt 
far nog betraktas som helt_igenviixt varfcir en provruta nagon annanstans inte heller skulle ge en bild av den typ 
av oppna mark som inventeringarna striivar efter att fcilja upp. De fliickar av ej helt igenviixt hiivdad mark som 
finns kvar i ovriga objektet iir betydligt mindre an I 00 m'. 

Ett urval av hlivdflol'8. 

grillplats 

m!itpunkt 
(backsippor 
i Jiten 
torrbackc) 

Stora 
slanbuskage 
(mcdsmi\ 
hallar). 

N 

I 

Enstaka trod och slanbuskagc. 
gullhavrc. gullviva 

Matpunkten liggcr 6,7 m frim 
den storn tviistammiga bjOrken, i 
rikining mot stor enbuskc. ROrcl 
sitter i viistra kantcn a,, en 2 dint 
stor stcn. 

N 

Kring miitpunkten vaxer en rest av torrbacksflora som fhimst utmiirkcr sig genom fcirekomst av backsip11a. 
Har finns iiven iikta johannesort, iingshavre, flentimotej, nagelort, liten blaklocka, bmdbrod, 
backsmultron, bockrot, vitmara, gulmara, backskarvfro, backliiver, berggroc och flocklibbla. 
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Den !ilia torrbacken ser ut all trampas en del, och fcirra arets torka har liimnat flackar av bar jord efler sig. 
Denna paverkan gor att det fcirekommer en rad ettariga och vanligare torkanpassade viixter hiir, bland annal 
vararv, varrlirgiitmigej, honsarv, sandnnrv, harklover och ett ex. av fartunga. 

Femfingerort har kommit upp i stor miingd friin fro i den bara jorden, likasa trampiirt och i mindre grad 
tjiirblomster, som redan har stora bestand i backen. 

Yid niigra sma berghiillar vid slanbuskagen viixer bland annat griinknavel, gul- och kantig fetknopp, samt 
varforgiitmigej men ingen torrflora i ovrigt att tala om. 

Ett bestiind av guUhavre vaxte under triiden mot soder, likasa gullviva. 

Vegetationen vid miitpunkten och i objektet i Hvrigt. 

Dominerande i rutorna iir farsvingel, tjiirblomster och femfingeriirt, varav den sistniimnda i ett massivt 
frouppslag. Backen kring miitpunkten utgors av relativt stord mark. Delta orsakas troligen av tramp i 
kombination med torka. Trampiirt har ocksa ett stort uppslag fran fro i rutorna. Det liir ocksa ha rensats 
buskar hiir enligt information fran Stockholms stad. Om nagon enstaka buske avliigsnats fr/m den undersokta 
ytan kan detta ha bidragit till det storda intrycket. 

Ursprungligen har delta nog varit en typisk torrbacke med diirtill horande hiivdarter. Flera av dessa finns kvar, 
bland annat flentimotej, iingshavre, iikta johannesiirt. Backen har iinnu inte viixt igen utan tvartom troligen 
hiillits 6ppen av tramp. I randomradena i cirkeln vaxer dock igenviixningsgriisen iingskavle, hundiixing och 
knylhavre relativt hogt. De har an sa liinge siillskap med bland annal bockrot. De tre grasen dominerar 
tillsammans med foderlosta och ilngsgriie sii gott som hell i ovriga objektet, frantaget de sma hiillmarkerna 
och skuggan under triid och buskar. 

Arttatheten iir lag, 0,86, med en karakteristisk osakerhet hos index (4), som fcirklaras av det ojamna vaxttiicket 
pii den storda marken. Arttiitheten i rutorna skulle ha varit hogre om marken ej storts. For de enskilda arterna 
spelar inte det sa stor roll i det hiir fallet. Tramp kan bidra till att en del arter finns kvar som annars hade flltt 
hard konkurrens av hogvuxna gras. Backsippans tiita population kan ha med den torra trampade marken att 
gora. Backsippan ta.I tramp i hagar, men inte hog vegetation. Nageliirt viixer framfcirallt pa trampad mark i 
hagar och aterfinns ocksa hiir. 

Fiirslag till iitgiirder. 

Omn\det ar i och for sig ganska igenviixt, men vad det galler floran finns flera karakteristiska havdarter kvar. 
lnte minst backsippa. Forutom att restaurera omriidet till betesmark ar det svi\rt all verkligen sakra 
backsippan. Troligen kan den dock finnas kvar ganska lange om omrltdet fortsiitts att trampas, och h61,,,vaxt 
vegetation sliis bort med lie runt kanterna av backen. Om bockroten m.fl. sena arter skall gynnas bor den inte 
slas av alldeles vid roten och ej alltfcir sent. 

Om resurser finns till bete eller slatter i omriidet, utover atgiirden for backsipporna, skulle floran kunna bli fin i 
stora delar av objektet. Om bete infcirs, bor delta goras fcirsiktigt i den lilla torrbacken dar backsippan vaxer 
eftersom marken kan vara trampkiinslig. Erosion kan forsla bort en stor del av den flora man viii riidda. En liitt 
avstiingning med liittare betestryck kan anordnas runt just delta parti sii hagens vegetation hinner anpassa sig 
till betel. Det kan ocksa sagas att fllr kan beta av backsippa medan not undviker den hell. 

Sliinbuskage och smatriid kan synas skugga marken for hiivdarterna, men om man tar bort dom kriivs niigon 
form av arlig hiivd efterat. Heist bete eftersom liesliitter iir vansklig pii buskrojd mark. Buskskott som stor lien 
kommer upp i hundratal efter en rojning. Anledningen till att hiivd efter rojning iir sii viktigt ar all de bara 
ytoma jord i annal fall tas over av ogriisarter och bredbladiga gras. For hiivdarterna iir atgiirden buskrojning 
mycket marginell. Orn valet star mellan buskrojning och enbart slatter, ger sliitter av de griismarker som ej 
fcirbuskats en betydligt storre effekt an rojning av enbart buskar. 
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3. Jarvafaltet vid Eggeby gard. 

Allman beskrivning av objektet. 

Detta objekt lir en sammanslagning av flera ytor som skiljs at av grasmark med hogt gras. Omradet bar en 
utbredd torrmarksflora. Det finns manga hallar med hallflora och grasmarker som har kvar manga arter 
karakteristiska for torr betad mark. Givetvis finns det ocksa har i kantema mark som ar kraftigt igenviixt med 
hoga griis. I nagra delar !inns iildre !rad och talldungar, i andra delar liven yngre triid och buskar. Vaster om 
det storsta delobjektet fortsiitter den fina torrmarken in bland tallama mot Eggeby gard. 

Yid det storsta delobjektets ostra griins lades matpunkten i en torr sluttning med riklig f<irekomst av 
backnejlika, backtimjan och korskovall. I sluttningen fick cirkeln plats over oppen griismark utan att alltfor 
mycket buskar stack in. 

Del ror sig mycket miinniskor i alla delar av omradet vilket marks inte minst pil spartecken i form av skrap 
som i:ilburkar etc. Slutsatsen iir att torrbackama uppskattas all sitta pa, men inte det hoga graset. Del kan lata 
sjiilvkla1t, men det iir ocksa en markanviindning. Torrbackama fungerar som naturliga rastplatser och bidrar 
diirrned till att omradet kring Eggeby gard i\r attraktivt att vara i for de som bor i niirheten. 

Eggeby gard I 

Valbevarad 
torrbacke, 
mcstadcls utanfor 
objcktct. 

Omritdcn mcUan objekten, samt i 
yttcrgranscma i objektcn. bestflr 
a\' mctcrhog grasmark. 

Syd,·astra holmcn 

® 
Viilbcvarad torrbacke i 
sodra andcn. 

Holme med tall, 
fafsvingel och 
bacJ...-timjnn. 

b 
Ett urval av hiivdfloran. 

Litg torr grasmark 
utanfor objekt. ,,,. "' 

( ) 
'-..,. 

d
Holmemed 
lriviala 
"ograsartcr". 

N 

De tvfl Ostrn dcl
objekten 

I 

Objektet har stora ytor med mycket fin och valbevarad torrbacksflora. Kring mlitpunkten och likasa i den 
sydviistra holmen !inns torrbackar som ej hunnit paverkas alltfor mycket av igenviixning for att forlorn sin 
karaktiir av sammanhiingande grasmark. Har viixer arter som iingshavre, filrsvingel, backnejlika, vitmara, 
gulnuira, bockrot, brudbrod, flockfibbla, flentimotej, varbrodd, liten blaklocka, backskiirvfrii, 
grafibbla, backglim, backlok och iikta johannesort utan alltfcir mycket siillskap av hi:iga igenviixningsgriis. 

Hela objektet hyser stora miingder backtimjan, mestadels i form av tackande mattor. Den s6dra holmen med 
tallar domineras av farsvingel med enstaka torrbacksarter och mattor av backtimjan. Smafingerort ar ocksa 
utbredd och talrik i omradet, inte minst kring stigen i det sti:irsta omradet diir den dominerar. 
De i:istra holmama, samt den sti:irsta, har en rik vegetation pa, och kring hiillar. Har vaxer bland annat 
nagelort, jungfrulin, backtrav, backforglitmigej, gronknavel, gul- och kantig fetknopp, karleksort, 
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harklover och backlover. 

De ostra holmama ar delvis lite friskare. Har viixer darfor bland annal iingskallra, rodklint, iingsklocka och 
backsmorblomma i hotande sallskap av igenvaxningsgras 

Korskovall forekommer i objektets storsta del, narmast Eggeby gard, och aven utanfor, dar den fina floran 
fortsatter en bit. 

I viilgodslade omradena som viixt igen, och mellan objekten, blommar rodtoppa kring stigar i augusti. 

Vegetationen vid mlitpunkten och i objektet i ovrigt. 

Kring miitpunkten finns en "relativt stor torrbacke diir tlera karakteristiska arter viixer utan alltfcir stor 
inblandning av hogvuxna gras, annat iin mot delar av utkanten av cirkeln, dar vcgetationshojden okar. Det 
fcirekommer dock iingskavle, hundiixing, knylhavrc och hundkiix spritt bland torrangsvaxterna aven mitt i 
cirkeln. Artantalet iir hogt (33 arter i en m') och de dominerande arterna i rutan utgors av ilngskavle, 
farsvingel, vitmara och backtimjan. Trots den rika blomningen och hoga artantalet sa iir denna griismark 
stadd i igenviixning vilket den rika blomningen skvallrar om. An sa liinge finns manga betesarter kvar men utan 
hiivd kommer rikblommigheten att git over. Hotande hoga gras finns redan i narheten och i rutorna. 

Arttiitheten har ett indexviirde av 3,3 med hog tillfcirlitlighet (!). Det skall tilliiggas att detta giiller i rutoma, 
som medvetet iir placerade i det finaste viixtiicket sa att vegetationen kan fciljas under en eventuell 
degradering. Backen har delvis en mer tlackig struktur och dessutom stora tackande mattor av backtimjan, 
vilket for ovrigt ocksa iir en effekt av igenvaxning. 

En lika stor backe med snarlikt utseende och artsammansiittning som vid miitpunkten ( och mot Eggeby gard 
utanfcir objektet) !inns ocksa i den sydvilstra holmen, diir den samsas med stora slanbuskage. Hiir viixer 
dessutom ilngskallra. Sammantaget uppskattas dessa tva viilbevarade torriingar i form av storre 
sammanhiingande griismarker till kanske ea 700 m'. 

I samma holme som matpunkten iir vegetationen mot norr mer skoglig. Grasen utgors mestadels av krustatel 
och f:irsvingel. Havdartema saknas niistan hell har. Vid gangviigen firms de dock kvar, men i ett betydligt mer 
igenviixt skick an i backen vid miitpunkten. Backtimjan och smilfingerort dominerar kantema av gangviigen. 

Vegetationen i den sodra holmen med tallar utgors av mark som ar starkt igenviixt med bade farsvingel och 
backtimjan. Den senare ser ut att kviivas betydligt mer av fal'svingel an tvartom, vilket fcirmodligen kommer 
att gora att backtimjan med tiden trangs ut. Marken har en mycket lag vegetationshojd, nagra centimeter. 

Vegetationen i de tva ostra holmarna ar franselt de utbredda hiillmarkerna starkt dominerade av hoga 
igenvaxningsgras men viirdefulla rester av friskare havdarter som iingskallra, iingsklocka och priistkrnge 
forekommer bland dessa. 

Den minsta holmen innehaller ingen intressant hiivdflora overhuvud taget. Har viixer ryssgubbe, grilbo, 
valhno och liknande ograsarter, tillsammans med hoga griis och lite kiirleksort pa en bergknalle. 

Det films ett omrade i den hoga grasmarken strax nordost om den minsta holmen diir markforutsattningarna 
for torrbacksvegetation iir goda. For tillflillet vaxer har trivialare arter som sandnarv, femfingerort, 
harklove1· och grafibbla. Kanske rester av en tidigare aker som varit for torr fcir att domineras av alltfcir hog 
vegetation, eller en total! sondergodslad betesmarksrest. 

Det kan vara intressant att notera att ett visst betestryck av radjur fcirekomma. I varje fall observerades tva 
radjur nedanfcir backen dar matpunkten befinner sig. Aven om Jiirvafaltet iir mycket vidstrackt skall man vara 
medveten om att radjur iir mycket selektiva med vad och var de betar. En svagt igenviixande griismark iir nog 
aptitligare (mer protein per tugga) iin de ensartade vidstriickta falten med hoga gras. 
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Forslag till atgiirder. 

Genom sitt liige pa Jiirvafaltet iir realistiska atgarder for delta objekt svara att ge forslag pa. Det iir mycket 
synd eftersom de tva relativt bevarade torrbackar som finns i objektet tillhor de finaste i hela inventeringen. De 
utgors av torr griismark, och inte som iir vanligt annars, mindre optimala tillflyktsorter i form av hiillmarker 
och steniga partier diir torrbacksfloran kan overleva, men inte mer. 

Bete pa dessa ytor iir egentligen det enda som helt kan siikerstiilla floran pa sikt. Om bete infors bor detta 
goras forsiktigt till en borjan sit artema hinner flytta pa sig fri\n utsatta liigen (se resonemang vid objekt 9). 
Detta galler kanske friimst de hiillmarker och sluttningar som iir sa branta att erosion genom tramp kan fora 
bort stora delar av viixttiicket. Yid en eventuell bearbetning av grasmarken for att fa bort grov vegetation, bor 
slatterbalk eller lie anviindas pa de griismarker som hyser hiivdflorarester. Stora delar mellan delobjekten har 
en trivial grasmark som inte ar lika kanslig for ingrepp. En slatterbalk bor dock anviindas iiven hiir. Det skadar 
inte att bryta av den slaghackhlivd som gynnar sadana grasmarker. · 

Liitt slatter kan utforas som i\tgiird pa liimpliga ytor. De mes! lagvuxna griismarkerna paverkas dock mindre av 
slatter an de nagot mer hogvuxna. En de! ytor som hyser torrmarksflora eller vuxit igen med backtimjan och 
farsvingel gar knappast att sla, och det iir tveksamt om en sadan slatter iir gynnsam for vissa torrmarksarter 
om ej efterbete forekommer. Diiremot finns det goda mojligheter till slatter pa de friskare delarna med hogre 
vegetationshojd. Kanterna kring torrbacken invid Eggeby gard kan med fordel slas. Detta ger inte bara en 
rikare blomning utan forhindrar ocksa forbuskning. Friskare delar av de ostra holmarna bor kunna blomma upp 
ordentligt med slatter. Blomningen av flera hiivdarter okar inom ett par ar vid li!tt slatter. 

Slatter kan ocksa utforas pa helt igenvuxen griismark for att fa en spridning av hiivdarter in i denna. Rent 
teoretiskt kan nog stora delar av Jiirvafl!ltet pa lang sikt omvandlas till slatterrnark med riitt skotsel. Det iir 
kanske inte omojligt att prova sig fram i liten skala kring nagot av objekten. Delta kriiver att slattern sker, inte 
bara med markanvandning i centrum, utan att slattern ocksi\ tar hiinsyn till floran. Slatterbalk och 
tillvaratagande av det slagna i kombination med riitt tidpunkt horde kunna fungera, men ctt visst 
experimenterande skulle nog bchovas innan resultat skulle erhallas. Denna ide niimns hiir darfor att det faktiskt 
iir en langsiktig losning pi\ problemet med utarrnad flora i niirheten av storre stiider. Speciellt om griismarker 
redan halls oppna for det oppna intryckets skull eller av annan anledning. 

Rojning av buskar och triid bor endast ske om regelbunden hiivd planeras. En si\dan rojning ger inte 
hiivdarterna nagon speciell fordel utan gynnar istiillet konkurrensstarka ogriisarter och bredbladiga griis. 
Tviirtom kan storre triid i vissa liigen ge hiivdarter ett visst skydd eftersom de missgynnar konkurrenstarka 
griis. Som exempel pa delta kan talldungen lyftas fram. Den har viixt igen med farsvingel och backtintjan. Orn 
tallarna ej vuxit diir hade troligen mer hogvuxna griis dominerat. Andra exempel iir backsippan i objekt I och 
jungfrulin utanfor objekt 4, bada arterna viixer hiir i farsvingel under triid. 

Alt det ror sig mycket folk i omradet iir bra. Trampe! ger en viss storning som inncbiir att etableringsytor for 
en del arter skapas i torra liigen. 

Oct gar 5 ledningar 
frdn 
krafiledningsstolpama 
av metall. 
MAtpunkten bcfinncr 
sig rakt under 
mcllanrummct mcllan 
2:a o 3:c ledningcn 
riiknat fran SV, ea 30 
m fr8n stolpama 
liings ledningar 
sodcrut. 

Siktlinje mellan stolpe I o 2. 

\- Kraftledningsstolpar, 3 st i bredd, mct.111. 

280°v - _ \ Stor lonn vid gangviig. Bredvid dcnna 
StOrsta. ~'.!i_;;~;,;~,ar en litcn stig upp mot Eggeby g.lrd. 
stenen 1 

backcn, 

ea 0,5 ni2 
-.,..:::::,.o,6 mhog, 
~ i nederkant. 

Stenen ligger ea 20 m frlln 
gimgviigcn liings den !ilia N 
stigen som glir upp for 
backcn till Eggeby g/ird. 
Stenen ligger 2 m. frail 
stigen pa vanster sida, om 
man gi\r uppfor backcn. 
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Mfttpunkten liggcr 3,05 m 
frful hOgstn punktcn pit 
stenen, matt liings siktlinjc 
mellnn stolpar. 

MAtpunkten liggcr 14,8 m 
frlin l6nn i angiven 
kompassriktning. 



4. Grimsta Enebacke. 

Allman beskrivning av objektet. 

Omradet omges av blandskog som iiven striicker sig delvis in i objektet. Objektet ar mycket heterogent och 
inkluderar skogsmark, ett omrade med ruderatkaraktar och en bit fuktang. Mot det oppna faltet ar det torrare 
och relativt oppet med halvhog rikblommig grasmark. I omradet finns ocksa nagra hallar samt ett stenstrak 
med torrmarks- och hallflora. Det enorrnt stora oppna faltet utanfor objektet mot aster klipps och skots som 
grasmatta. 

Matpunkten Jades i sluttningen ned mot det oppna faltet i den halvhoga grasmarken. Har forekommer akta 
johannesiirt och andra arter som hotas vid igenvaxning. Griismarken hyser i sluttningen ocksa en homogen 
vegetation i storre partler utan storande skugga av trad eller buskar. 

Omradet utnyttjas flitigt av framforallt hundagare och joggare. En parkbank med utsikt mot faltet finns nara 
matpunkten 

Jordkullc mcd rodkorvcl, 
borstncjlika och myskmalva. 

Ett urval av havdfloran. 

N 

Enonnt start 
kortklippl 
grasfiilt bort till 
Riicksta 
krematorium. 

Mlitpunkten bcfinncr sig 6,8 m fr/in stanuncn 
mcd den roda pliitbrickan, 9,6 m frim 
parkbankens NV:a fastc, 7, 0 m fran den storsta 
stcncn pA stigcn, i de angivna 
kompassriktningama. 

N 

0 

245 sv 

Litcn stig tvars 
over faltcl och 
upp i objcktcL 

Flcrstammig siilg. En av stammarna 
bar rHd prntbl'icka. 

I iingsbacken ned mot det stora faltet i oster viixer torriingsviixter men vissa delar ar betydligt friskare. Har 
viixer exempelvis iings- och luddhavre, vitnuira, iikta johannesort, gulmi1ra, brudbrod, backlok, 
riidklint, stor blaklocka, gullviva, bockrot, angsviidd och darrgrlis. 

I en stenstriing, samt pa talrika hiillar, forekommer liten blaklocka, vlirarv, maudelblomma, gronknavel, 
gul-, liten- och kantig fetknopp. I stenstriingen vaxer ocksa backnejlika och silverarv, den senare en 
triidgardsflykting. 

T den smala tungan mot vaster finns mycket fuktig mark med torrare inslag. Har viixer en de! vitmoira, 
gulmlira och brudbrod, men delen iir mestadels igenvuxen med iilgort och tuvtatel. Enstaka prastkrage 
finns med bland hiivdartema. Har fcirekommer annars vanligare skogsarter som klirrviol, sumpmlira, 
bjiirkpyrola och ell exemplar av jungfru marie nycklar. 

I forbindelsen mellan dessa delar av objektet finns stord mark med nideratkaraktar. Har finns gatkamomill, 
liiktrav och baldersbra och andra ograsarter. I denna miljo viixer det ocksa bestand av rodkorvel, 
myskmalva och enstaka borstnejlika kring en jordkulle som krons av hostgulll'is. Dessa arter ar troligen 
rester frim en iildre triidgard, eller har de forts med avstjiilpningsmassor till platsen, vilket ocksa forklarar den 
namnda silverarven i stenstrangen. 

Gra ogontrost blommar mycket talrikt i augusti. I en bit oppen skog strax utanfor objektet vaxer jnngrrulin 
tillsammans med flirsvingel, men arten finns aven sparsamt inne i objektet. 
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Vegetationer1 vid miitpunkten och i objektet i iivrigt. 

Vegetationen i den torra till fiiska backen ned mot det stora faltet domineras i rutorna av iingshavre och 
riidkliiver. lgenviixningsgriisen hundiixing, timotej och iingskavle forekommer ocksa i rutorna, men cirkeln 
iir liksom rutorna relativt fri Mm de hoga griisen. Detta giiller ocksa delvis utanfor cirkeln vilket visar att 
vegetationen ar relativt likartad over en yta pa uppskattningsvis kanske nagra hundra m'. Vegetationshojden i 
denna griismark iir mattlig, omkring halvmetem. 

Artantalet iir ganska hogt, 27 i forsta kvadratmetenutan, och arttiithelen relativt hog med ett siikert index (I} 
pa 3, 19. Kanske har en del-viixter som backnejlika och jungfrulin en gang vuxit i griismarken, som 
naturligtvis iir pa viig att viixa igen, iiven om det iir en bit kvar tills liiget for de enskilda arterna blir kritiskt. Nu 
viixer backnejlikan friimst kvar i en stenstriing (rester av husgrund?} och jungfrulinet i skogsmark 
dominerad av farsvingel utanfor objektet. 

I resten av objektet finns en mycket varierad vegetation. Del som kan vara av intresse fran hiivdartssynpunkt 
iir alt den smala lungan mol viisler verkar vara en rest av en fiisk till halvtorr sli\tterilng som vuxil igen 
framforallt i den fuktigaste delen. Diir har den nu helt overtagits av iilgiirt, gravide och tuvtatel m.fl. arter. I 
de fliickvis torrare delarna forekommer vii• och gulmara, brudbrod samt enslaka priistkrage. I den 
fuktigare delen Jungfru marie nycklar. Denna de! av objektet ser ut att snart kunna sluta sig hell till slyskog. 
Den beskuggas ocksa av den omgivande skogen. 

Fiirslag till atgiirder. 

Bete iir forrnodligen inte att tiinka pa i objektet eftersom hundiigare utnyttjar griisplan och skog for att rasta 
sina hundar i. Det iir till och med sa populiirt att vissa tar bilen till Racksta kremalorium for att ga ut med 
hunden, enligt personalen diir. Annars skulle bete givetvis inte skada om det iir praktiskt mojligt att genomfora. 
Det skulle dessutom ge en fin hage med flera viixtmiljoer i, fran torrbackar till fuktiing. Orn det iir mojligt 
skulle betel iiven kunna ske liven en bit in pa griisplanen mot krematoriet. 

Slatter iir formodligen att foredra. Troligtvis skulle griismarken mot det oppna tllltet i forsta hand, och 
skogsiingen i andra hand, ta en arbetsdag vardera att slil med lie. Marken diiremellan liimpar sig inte for slatter. 
Eftersom marken iir ojiimn i objektet kan troligen ej storre maskiner anviindas men det gar utmiirkt med en 
liten slatterbalk. Jungfru marie nycklar, vitmara, stor blaklocka, rodklint, darrgrlis och prlistkrage ar 
arter som gynnas friimst av slatter. 

Det finns en he! de! triid i omradet eftersom det iir skog runtomkring. I griismarken mot det oppna faltet ar 
triid och buskar inte nagot storre problem men en viss rojning av sly i kanterna kan ske om omradet planeras 
att hiivdas. Vid fuktiingen diiremot skulle insatsen i sadana fall vara lite mer omfattande. Det finns ingen 
anledning att roja buskar om omradet inte hiivdas regelbundet. Det iir med andra arter i faltskiktet som 
hiivdarterna friimst konkurrerar, ej triid och buskar. 

Det iir viirt att notera att det mycket stora griisfaltet skots minutiost, eller hiivdas om man sa viii. Med tanke 
pa delta iir griismarkerna i objektet mycket smii. Man skulle kunna tiinka sig att anviinda slatterbalk med hast 
eller maskin pa en de! av tllltet framfor backen i kombination med att samla upp griiset. Da har viixterna i 
objektet pa sikt goda mojligheter att sprida sig ut over tllltet. En sadan hiivd innebiir att graset liimnas hog! 
under en del av iiret for att sedan slas kort i juli. Kanske kan omradet slas en gang till pa senhosten niir 
viixterna iir helt fardiga med sina bestyr for aret. I sadana fall motsvarar detta en fagning av fjolarsgriis infor 
niista siisong, eller efterbete. Hur pliskyndande en sadan strategi skulle vara for spridning av hiivdarter iir 
ovisst, men det behovs nya angreppsiitt niir slatter sker i syfte att ia tillbaka hiivdflora som iir helt forsvunnen. 
Kanske en tanke viirt ett forsok i mindre skala? Sllitterhiivd kan innebiira mindre arbete iin nuvarande skotsel, 
att klippa flera ganger per ar, och skulle bidra till att utoka den hiivdbetonade griismarken i omradet. 
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Bjorklunda hage. 

AUmiin beskrivning av objektet. 

Omgiven av en viig, ett villaomrade och ett slott Jigger Bjorklundil'hage. Objektet ligger i ostra delen av detta 
mestadels lovskogsartade omrade. Sjiilva objektet har en halvoppen karaktiir med mycket triid och buskar. 
Nagra mycket kraftiga oxlar och andra iildre lovtriid lions i och niira objektet. Marken iir frisk och 
vegetationen bestar delvis av rikblommig griismark. Den norra delen av objektet har, enligt utsaga fran en 
boende i omradet, utnyttjats som fotbollsplan i anslutning till en numera riven scoutstuga och har ett 
viilgtidslat, trivialt vaxttacke. I norra kanten finns nagra kvadratmeter torr mark med triviala torrmarksarter. 
Enstaka hiillar med fetl!nopp forekommer ocksii. Omradet kanske hiivdas sporadiskt for att hilllas oppet. 
Delta ar blev det klippt med trimmer under juli-augusti. Omradet hyser gravhogar fran jiirnillder vilket enligt 
samma boende resulterade i en stor gallring av tallar ur omradet pa 60-talet utfcird av riksantikvarieambetet (?) 
for att fa en "vikingatids miljo". Under 50-talet var storre delen av omradet, som nu iir skogsbevuxet, en 
oppen talldominerad skog liknande en "sal". Del fortiiljdes ocksa att lind planterades i omradet pa grund av 
biodlingar 1928. En av dessa lindar iir idag mycket stor. Hansom planterade den lever iinnu. Aven andra triid 
har tydligen planterats i omradet under arens !opp, vilket kan vara bra att veta om tradrojning sker. 

Miitpunkten lades i rikblommig griismark med bestimd av stor blaklocka. 

N 

Ell urval av hiivdfloran. 

inslagav # 
buskar. 

0
f;J 

gravhOgar 

Hoga gras och 
buskar. 

16,1rad 

;}' 
4 

Torrh6ma, 
luktviol nun. 

Delta objekt har en frisk karaktiir med arter som stor blaklocka, majsmiirblomma, vitmiira, skogsniiva, 
luddhavre, iingskovall, fyrkantig johannestirt, flockfibbla, priistkrage och rikligt med akerviidd. I de 
torrare delama av den friska iingen vaxer liten blaklocka, gulmara och backliik. 

En mycket smal bard (ell tiotal m') av torr mark i norra delen hyser vanliga tomnarksarter som hiinsarv, 
sandnarv, femfingeriirt, grafibbla och berggriie. Har forekom ocksa ett bestand luktviol over ett par 012. 

Kring och pa nagra hiillar viixer harkliiver, vii- och kantig fetknopp, gronknavel och fiiltveronika. 

I ovrigt forekom en del triidgardsflyktingar i form av vinterg,·ona, penningblad, ett ex av krolllilja, ell ex av 
revsnga inne i skogen, och den tidigare namnda luktviolen. 
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Vegetationen vid miitpunkten och i objektet i iivrigt. 

Miitpunktens rutor domineras av riidkliiver och riidven. En hog tiickningsgrad har ocksa skogsniiva och stor 
blaklocka. Marken iir frisk och viixttiicket tiitt, med fullstiindig tiickning av marken. lgenvaxningsgriisen 
hundiixing, knylhavre, och iingskavle, samt hundkiix, finns i vegetationen men vad detta kommer betyda 
for hiivdvegetationen som den ser ut i dagsliiget iir svart att saga. Orn omradet, som det verkar, hiivdas med 
liitt slalter kan kanske denna griismark vara ganska konstant over tiden med avseende pa vegetation. Den rika 
blomningen skulle kunna vara ett tecken pa liitt hiivd likaviil som igenvaxning. Likviirdig vegetation som den 
vid miitpunkten !inns over uppskallningsvis kanske ett par hundra kvadratmeter i objektet. 

Arttiithetsindex iir relativt hogt, 3,5, och tillforlitligheten hos delta index iir godkiint (3). Ett hopp uppat i 
miitviirdena kan ses vid 49.dm' och 100 dm', vilket visar en viss fliickighet i viixtemas utbredning. De ryckiga 
miitviirdena kan orsakas av all omradet konstant hiivdas alltfor liitt, felaktigt eller viixer igen. 

I ovriga delar av griismarken dominerar de hoga igenvaxningsgriisen, samt rodklover betydligt mer over 
hiivdfloran. Dessa omraden kan nog betraktas som heh igenviixta. Den liitta hiivden verkar inte racka till hiir, 
kanske pa grund av en fiiskare eller mer godslad mark. Gravhogarna iir dock tiickta med igenviixningsgriis, 
vilket kan tyda pa all det iir niiring snarare an friskhet som ger det mer triviala viixtiicket (fornminnesvard med 
godsling, for all inte slita pa gravhogama?). 

I det mer villgodslade griisomradet (fotbollsplan?) i nordost finns arter som som iir vanliga i triviala, klippta 
griismarker, vitklover, riidkliiver, maskros, hundkiix, smiirblomma och de ovan niimnda bredbladiga 
griisen. 

Fiirslag till atgiirder. 

Eftersom objektet for narvarande ser ut att sporadiskt hiivdas med shiller kan det vara liimpligt all fortsiitta 
med det. lnte minst med tanke pa att vegetationen ocksa har en slalterkaraktiir med fiamtriidande 
slallergynnade arter som stor blaklocka, vitmara och priistkrage. Finns det mojlighet till bete iir detta 
givetvis ett altemativ, men kanske just i detta objekt elt andrahandsval. En 4H-gard liir ligga i niirheten. 
Tydligen har det varit tal om all ha far i hagen, men enstaka boende i omradet har sagt nej till detta. Att ha 
mojlighet att vistas fiilt i omradet kan nog varit en bidragande orsak till den negativa attityden till bete. 

Det iir inte bra att sla omriidet med trimmer om en fin flora efterstriivas. Det kan vara viirt alt ta reda pa vem 
som skater omradet. Trimmer ger, forutom en siimre vegetation, ocksa skador pa hiillar i form av fula 
piskmiirken i lavvegetationen. Delta kan vara viii viirt att tiinka pa, eftersom en hiillristning utgor attraktion i 
hagen. Hoel bar avliigsnas efter sliilter. 

Det iir liimpligt att sla med lie eller kanske slallerbalk. Lie tar nog tva arbetsdagar i ansprak for en person och 
iir ungefor lika effektivt som trimmer. Med lie stressas hiivdartema mindre iin om de slits av med trimmer/ 
griisklippare/slaghack. Den lilla extra stress som sondertrasade blad medfor ger hiivdarter en siimre 
konkurrenskraft mot igenviixningsarterna. Det gor att de stadigt minskar istiillet for att betinna sig i "status 
quo" gentemot sina konkurrenter. 

Om <let iir mojligt, kan iingen ocksa riifsas friin lov och kvistar pa varen om sliitter sker. Grenar pa marken iir 
ocksa bra att plocka bort diirfor all de orsakar problem vid lieslalter. Om overflodiga yngre triid och buskar tas 
bort samt grenar kapas, minskar problem med lovforna pa marken och ljus kan na delar som idag iir forsiinkta 
i skugga. 

Eftersom hagen for niirvarande ser ut att hiivdas liill kan en utrensning av sma triid och buskar kunna foretas 
utan nagon storre risk for att rotskolt slyar igen de delar som rojts. 
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Triiden i omradet i sin helhet ilr starkt ojamnariga och kronorna har vuxit kraftigt under senare decennium. 
Flera boende anser att triid bor avliigsnas. De stora triiden skulle kunna ansas pa kraftiga grenar eller kanske 
toppas helt. Att avliigsna aldre triid i omradet iir oliimpligt eftersom det vid besoket observerades vedlevande 
skalbaggar i blommor (humlebagge och allmiinna blombockar), samt att en av vara ekoxarter 
(stubbnoshornsbagge) krop pa en slam. Kontinuitet av dod ved och triid kanske finns i omradet, vilket kan 
innebiira en god miljo for liigre fauna (ytterligare ett skal att fa in mer sol i hagen). 

Vtllaiigares problem med beskuggande triid ror ej triid viixande just i objektet, men eftersom en insats med 
rojning och beskiirning av grenar skulle vara onskviird i objektet, vore det praktiskt om det kunde samordnas 
med en eventuell rojningsinsats for villaiigare, eller tviirtom. Som det iir nu, iir objektets mark till en <lei 
forsiinkt i marker. Tank pi! att asp bor ringbarkas under nagra ar istiillet for att huggas ned, for att undvika 
kraftig vegetativ rotskottsforokning. \lid all rojning i angsmark bor hiivden utforas mycket noggrant aren 
efterat for att motverka.rojgodslingspaverkan och slyuppslag, som iir en oundviklig foljd av insatsen. 

MAtpunkten Jigger 17,l m fri\n mitten av cykclbanan, vinkclriill 
upp fri\n dcnna, in i objcktet. 

Mfitpunkten Jigger 12 m fr/mjamalderskrurnelur pa markhall i 
angiven kompassriktning. 

23 

Kand hall med ristad 
knimelur. Sik1linjc 
mot lykistolpc andra 
sidan vagcn 



6. Ostberga kvambacke. 

Allman beskrivning av objektet. 

Objektet domineras i norr av flata hallmarker med mellanliggande torrmarkspartier rued lagvuxen 
torrmarkflora. Mot soder sluttar det ned mot frisk och valgodslad hogre trivial grasmark. Sma rester av 
hiivdflora viixer spridd i sluttningen. I de torra delarna viixer en del tall och i den friska delen sma bestand med 
bjiirk och siilg. Stora rosbuskage breder ocksa ut sig. 

Miitpunkten Jades i den torra norra delen. Backnejlika och iingshavre forekommer har rikligt vilket indikerar 
torrmarkstlora. Pa grund av omradets fragmenterade karaktiir med strak av hiillar och torrmarksvegetation 
var det omojligt att fa en likartad vegetation i rutorna och i cirkeln. Miitpunlcten sattes i varje fall sa all rutoma 
hamnade belt over vegetat\on, och inte over hall. · 

MAtpunkten ligger 16,5 m. rakt soderul frim slor enbuske, 
23,5 m. fran 1allen i osl, 15,6 m. fran den niisl grovsta av de 
fyra lallarna i syd (Nr 2 fran vast). Jarnroret Jigger 2 m. vast 
fran en kant av en 30 m. liing hall som loper nord syd riktning. 

miltpunkt Den kraftigaste tallen, med 
platbricka "slompunkt". 

Slultnin ned 
till frisk e 
grasmark 

Stor enbuske, sih-tlinjc. rah-tmot syd. 

N 

Ett urval av hiivdfloran. 

Gies rad av fyra 
yngre tallar, 3 • 5 m. 
hoga. Sikllinje gi\r 
frfut den niist grOvsta 
mot kraftiga tallen i 
norr. 

I den torra norra halvan av omriidet viixer ilngshavre, backnejlika. gulmara, brudbriid och vitmara, 
grafibbla, iikta johannesiirt och rikligt med flockfibbla. Backnejlikan har en rik forekomst i de torrare 
griismarkema mellan hiillarna. 

Kantema av de stora hiillama som genomskar den torra delen hyser styvmorsviol, harkliiver, 
backforgiitmigej, backtrav, faltveronika, gronknavel, och stora bestand av varspiirgel. De sistnamnda 
vaxer ocksii, tillsammans med styvmorsviol, i bar jord pa myrstackar. 

Sjalva hallarna hyser tjlirblomster, bergssyra, kiirleksHrt, kantig fetknopp. 

En triidgiirdsflykting vid namn gyUenfetknopp har ett litet bestand i norra delen. 

Sluttningen ned mot den sodra, stark! igenvuxna, delen bar en friskare karaktar. Har finns bland annat 
brudbrod, vit och gulmara fortfarande kvar men igenvaxningsgrfisen star hoga kring dessa. 

Vegetatione11 vid miitpunkten och i objektet i ovrigt. 

Den torra grasmarken vid miitpunkten domineras av farsvingel och iingshavre. Hoga tackningsgrader i det 
glesa och li\gvuxna vaxttacket har ocksa rHllika. gulmara och backnejlika. Det finns en hel de! av samma 
vegetationstyp insprangt mellan striiken av hallar. 
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I den torra griismarken finns bredbladiga griis sparsamt • i de torraste delarna kvickrot, men iiven knylhavre 
och hundiixing. Diiremot kan man gott saga att lingshavre och farsvingel har agerat igenviixningsgriis har. 
De har delvis triingt undan andra hiivdarter. Karakteristiskt iir att iingshavren breder ut sig med stora 
tackande tuvor till vars utkanter de andra arterna ar hanvisade. 

Arttathetsindex ar ej att lita pa i detta objekt vilket delvis beror pa att rutorna har niirhet till hallmark och de! 
av en stig. Index Jigger pa 0, 77 med en franvarande tillfcirlitlighet (9). Den !ilia avikelsen i borjan av kurvan 
orsakas av en stor tuva angshavre (igenvaxningseffekt) och det hoga vardet pa 400 m2 beror pi\ stigen och 
narhet till hall. Det gick inte att liigga miitpunkten sa att vegetationen som skulle undersokas blev homogcn 
nagonstans i norra objektet om intressant flora skulle fciljas (backnejlikan). Den laga arttiitheten ( hur lagt iir 
osiikert) ar ocksa ett resultat av att det iir artfuttigt i rutorna, 16 arter i fcirsta kvadratmetern. 

For att bedoma situationen i rutorna i framtiden kan tiickningsgraderna anviindas grovt. Det gar ocksa att 
anviinda tillfcirlitligheten som ett grovt matt om man viii se effekterna av havd. Ryckigheten hos miitviirdena 
bar minska om omradet havdas med bete. Tuvorna av iingshavre fcirsvinner da, samtidigt som hiillarter gar 
ned fran hallen till ovriga viixttiicket. Tillfcirlitlighetsviirdet ((l•R') X 100) bor da numeriskt ga ned, dvs 
tillfcirlitligheten pa arttathetsindex oka. 

Liksom i andra torra objekt, har torkan fcirra aret troligen glesat ut viixttacket. Hur hart torkan slagit visas i 
detta objekt av att over 50 % av heltiickande mattor av ljung har dott. Detta iir ett normalt fenomen. Ungefar 
kanske var tionde ar upptrader torrsomrar diir rise! dor, fcir att i mellanperioderna ater breda ut sig. I rutorna 
marks effekten av ett utglesat viixttacke genom att backnejlika har en kraftig fciryngring fran fro detta ar. 
Liksom i objekt 2, dar torkans effekt ocksa givit rika frouppslag, innebiir det inte annat an att arter redan pa 
plats kan fylla luckorna. I mellanperioden far konkurrensstarka arter fritt spelrum igen. Dvs torkan ersiitter ej 
en hiivd iir friin iir, utan viixlar styrkefcirhallanden ungefar ett iir av kanske tio. Den bromsar igenviixning men 
stoppar den inte. Med detta ars rikliga sensommarregn iir situationen fcir konkurrenssvaga arter aterigen 
nornialt. 

Den sodra delen, med sluttning nediit, tacks av meterhoga bredbladiga igenviixningsgras med inslag av 
stormara, iilgort och hundkiix. Har och diir i sluttningen minskar vegetationshojden och sma bestand av 
vitmara, gulmara, nockfibbla och fyrkantig johannesort m.m. tittar fram. Den flora som nu viixer kvar vid 
hiillmarkerna har troligen fcirr iiven vuxit hiir. Liingst ned ar igenviixningen fullbordad och floran friin 
havdsynpunkt heh ointressant. 

Forslag till atgiirder. 

Bete eller sliitter kan praktiskt anviindas fcir att oka hiivdarternas fcirekomst i objektet. 

Slatter med skiirande verktyg (lie, sliitterbalk) iir mojlig i den sodra delen och backen upp mot hiillmarken i 
norr. Har finns fcirutsiittningar fcir att fa en god pllverkan med ett rikblommigt viixttiicke som resultat. Den 
norra delen later sig sviirligen sliis over hela sin yta eftersom en stor de! bestiir av alltfcir kortvuxen vegetation. 
Detta innebiir ocksa att en sliitter ej piiverkar konkurrenssituationen mellan arterna speciellt mycket. Eftersom 
hallmarkerna iir starkt fragmenterade liir nog nuvarande flora klara sig ganska liinge i de talrika kantzonerna. 
Bredbladiga griisbestiind kan slas om de skulle upptriida vid hallmarken. Likasii andra ytor med mer hogviixt 
vegetation i norr. 

Givetvis gar inget upp mot bete niir <let giiller betesgynnade arter. Bete skulle vara det mest optimala atgiirden. 
Pa hiillmarkerna bor betet kanske vara fcirsiktigare till en borjan eftersom risk finns att triingda hiivdarter 
(backnejlika) kanske kan trarnpas bort i vissa liigen innan de spridit sig i storre skala till stabilare griismark 
( exempel pa detta ges vid objekt 9). Det ovriga objektet skulle troligtvis utveckla sig pa ett bra siitt med bete 
eftersom havdarter finns glest spridda over relativt stora ytor redan nu. Notboskap iiter i hogre uttstrackning 
an far de hoga igenvaxningsgriisen. Om far anviinds bor igenviixningsgriisen bearbetas med slatter, sa att faren 
kan beta iiven i den sodra delen. Omradet verkar relativt outnyttjat av besokare eftersom det iir bullerstort. De 
betande djuren skulle nog kunna vara till gliidje dagligen fcir miinga stockholmare som aker fcirbi i bi! pa den 
hart trafikerade viigen. 
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7. Siitra bathamn. 

Allman beskrivning av objektet. 

Delta objekt Jigger i en klippig bran! ned mot en smabatshamn. Ovanfcir branten viixer en oppen gles skog med 
bland annal mycket ek. Objektet begriinsas hiir av en stig vilket kan vara viirdefullt all veta ef\ersom det iir ell 
objekt med omfattande soar av slan. Utiiver slanbuskama viixer hiir ocksa spridda unga triid. Under och 
mellan de delvis ogenomtriingliga slanbuskama finns berg i dagen varvat med vegetation. Trots den kraf\iga 
fcirbuskningen bidrar den oregelbundna, delvis branta, lutningen till att solen oar ned till fliltskiktet under en 
de! buskar. Det verkar som ell kiilldrag rinner ut genom objektet och orsakar att det i vissa partier iir mycket 
fuktigt, medan det alldeles bredvid kan vara heh torrt. Trots snarigheten finns flera sma oppna griisytor med 
torrbacksvegetation spridda i objektet. Berg och hiillar hyser hilllflora med rik blomning i sprickor och skrevor. 

Miitpunkten lades i det enda tillriickligt stora oppna griisomrade som kunde hittas. Cirkeln tick niitt och jiimnt 
plats, och loper diirfcir delvis over en hall, under triid och randas av buskage. Hiir viixle ocksa solvlinda vilket 
gjorde just den platsen extra intressant att fcilja upp. 

N 

slim 

bergbrant 

slan 

bcrgbrant 

slim 

slan 

Triidk10ver vaxer 
p3 stigen som 
avgriinsar objektet 

miitpunkt 

slim 

sllln 
skogs• 
vegcta¥ 
tion. 

Ett urval av hiivdfloran. 

For att hitta glantan, ga 20 m. in fri\n stigcn, parallcllt mcd 
denna. MAtpunkten liggcr 3,45 m fran lallcn, 14 m. franjiitte• 
ek, liings angivna siktlinjer. En berghiill gi\r i dagcn i gliintan. 
Miitpunkten ligger ea 40 cm fran hallkantcn. 

305°NV, siktlinjc mot 
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sidan vattnet. Huset 
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~-
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i slan~ 
buskagcn, 
20m. 
vinkclrat 
in frfut 
stigcn. --
Docndc 

....:..-111 jiitte-ek 
i skogcn. 

I grasmarken viixer bland annal lingshavre, backnejlika, likta johannesort, backlok, brndbrod, 
flentimotej, gulmara, stor blilklocka, solviinda, vitmara, hacksmorblomma och rodkliut. 

I grus, kring stenar och hiillar, aterfinns sandlok, sparvnliva, backtrav, backforgiitmigej, gronknavel, 
luddlosta, liten bliiklocka, tjiirblomster, berggroe, och tulkort. 

Pa hallar och berg viixer klirleksiirt, gul- och kantig fetknopp och bergssyra. 
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I objektet vaxer ocksa buskviol och gullviva samt pa stigen som avgriinsar omradet mot skogen tradkWver. 
Spenort forekommer allmiint i den oppna ekskogen utanfor objektet och aterfinns aven i objektet. 
Parksmultron vaxer i stora bestand strax utanfor objektet i soder och forekommer ocksa spritt i objektet. 

Vegetationen vid miitpunkten och i objektet i ovrigt. 

Grasmarkema kring matpunkten domineras av r.\rsvingel. Utover de grona tuvoma, som utgor 
tiickningsgraden, fanns lika mycket torrt fjolarsgriis. I rutoma har ocksa iingshavre en relativt hog 
tiickningsgrad. Flera av hiivdarterna iir triingda av farsvingeln och har laga tiickningsgrader. 

Hogvuxna griis finns i form av hundiixing, iingskavle, knylhavre, timotej och kvickrot. Dessa skulle nog 
vara mer talrika an vad de iir om inte <let var for <let kraftiga buskskiktet och triiden. I oppnare liigen kan de 
dock dominera. I griismarken finns mycket sma skott av triid och buskar. I cirkeln vaxer getapel, Wnn och 
hiigg. 

Arttiithetsindex iir ej hogt utan ligger pa 1,4. Tillforlitligheten hos detta index ar godkiind ( 4). 

Aven om bitar av en hall skulle kunna vara orsak till de hoppande miitvardena, visar <let sig att det ar i 
vegetationstiicket som osiikerheten ligger. Hiillen i 400 m2 har ingen hallvegetation utover mossa och 
kiirleksort. Det betyder att artema i vegetationen iir sii aggregerade att arttiithetsindex ej gar att riikna ut 
siikert i 4 m2

• Detta i sin tur visar pa att objektets griismark ar starkt igenviixt, vilket inte forviinar med tanke 
pa objektets forbuskade karaktiir. 

I niistan hela objektet finns <let ett glest utspritt niitverk av backnejlika i liimplig griismark. Kanske iir detta, 
liksom i objekt 6, ett resultat av att backnejlikan gynnats av forra arets torka. Tyvarr skedde ingen 
populationsriikning av backnejlika, men tackningsgraden i en kvadratmeter var 0,5. Denna tiickningsgrad var 
normal over ganska stora ytor, sii backnejllka har en rik forekomst i objektet. 

Forslag till atgiirder. 

Det forsta man tanker pii niir man ser objektet iir slanbuskagen. De iir siipass tiita och kraftiga att storre delen 
av objektet ar ogenomtriingligt. Att roja bort dessa buskage skulle kunna vara bra, men utgangen av en sadan 
rojning kan vara oklar. Vid bortrojning finns doda rotter kvar som goder marken samtidigt som den naring 
buskama har konsumerat blir fritt tillgiinglig. Risken ar stor att den storsta delen av de frilagda ytoma kan 
komma att koloniseras i fursta hand av igenvaxningsgriis och ogriisartad vegetation. For hiivdartemas del 
betyder alltsii en rojning troligen inte att forhallandena blir mycket biittre om inte detta kombineras med 
efterfoljande havd. 

Lieslatter skulle kunna halla tillbaka de bredbladiga igenvaxningsgriisen och hundratals skott av triid och 
buskar, men har troligen begriinsad etfekt. Eftersom iiven iingshavre och framforallt farsvingel ocksa agerar 
som igenviixningsgriis iir <let mojligt att endast dessa mycket svarslagna griis skulle gynnas av slattern snarare 
an de andra hiivdartema. Att sla med lie iir dessutom vanskligt med de rotskott som oundvikligen fciljer pa en 
rojning samt den bergiga sluttningen. 

Den enda goda losningen pa problemet iir att efter rojning beta omradet. Bete hailer triid och buskskott borta 
samt verkar for att aterstiilla farsvingelmattor och iingshavretuvor till en mer rimlig niva. De andra havdarterna 
kan da aterigen breda ut sig. Vid en eventuell betesatgiird bor risk for erosion av torr mark med skyddsvard 
flora bedomas. Genom en lyhort utfcird stangsling eller periodvis avstiingning av en del av hagen kan en 
eventuell erosion lik den i objekt 9 undvikas. Bete strax utanfor, och endast en bit in i objektet, skulle ocksa 
vara en losning eftersom objektet fungerar som refug for hiivdllora. Objektet skulle da kulllla tjiina som 
artreservoar med spridningspotential av hiivdarter. 
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8. Flaten garde I. 

Allmiin beskrivning av objektet. 

Objektet bestar av en lag as. Den sodra delen har en halvhog oppen torr griismark som beskuggas av enstaka 
ekar. Griismarken iir inte speciellt tikblommig. I omni.det finns niigra berghiillar diir hilllflora viixer sparsamt. 
Den norra delen ligger inne i skog, men iir relativt oppen genom en bergklack som hindrar traden att vaxa tiitt. 
Fiiltskiktet iir skogsartat vilket inte hindrar enstaka torkanpassade hiivdarter att viixa diir. Nedanfcir 
bergklacken iir det delvis fuktigt, och objektet avslutas pa griinsen till ett skogskiirr norrut, som ej behandlals i 
inventetingen. I omradet finns en del triidgardsiymlingar eftersom del ligger bredvid ett kolonistugomrade. 
Den viistra griinsen kantas delvis av komposter fran slugoma. 

Miitpunkten lades i griism~rk s_om sluttar mot oster. En liten bergklack med hiillflora tangerar cirkelytan. 

Ett urval av hiivdfloran. 

robjckt9liggcr7 

I direkt vid andra I 
sidan vagen. 
L---..l 

Mlltpunkten liggcr 8 m. 
fran mitten av gllngvagcn, 
vinkclrau upp frlln dcnna. 

Miitpunkten liggcr 9,3 
m. friln den sOdra kantcn 
av sOdra ckstammcn av de 
tre ckama, parallcllt 
mcd vagcn. 

I griismarken kting miitpunkten viixte bland andra lundkovall, stor blaklocka, toppklocka, backlilk, akta 
johannesiirt, luddhavre, gullris och priislkrage. Ell ex. av flillkrassing kunde ocksa noteras. 

Pa och kring hiillar och sten fanns mandelblomma, kiirleksorl, harklover, sparvniiva, faltveronika, 
styvmorsviol, luddlostn, bergssyra, gronknavel och iiven enstaka vitknavel. 

Som triidgardsflyktingar kan riiknas sibiriskt fetblad, stjiirnfloka, penningblad, kanadensiskt gnllris och 
kanske iiven den redan niimnda toppklockan. 

Tillsammans med lundgroe viixte enstaka hiisslebrodd under ekarna. I griismarken viixte gullviva, och i 
skogsdelen tulkort och gralibbla. 
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Vegetationen vid miitpunkten och i objektet i iivrigt, 

Miitpunkten domineras av skogskl6ver, r6dsvingel och iingskavle. I ovrigt finns ocksa hundiixing, 
hundkiix, stormara och akertistel i griiset. Havdartema iir starkt triingda av dessa konkurrenstarka arter. 
Stor blaklocka iir relativt sett vanligare an akta johannesiirt, priistkrage och gullviva. I ostra randen av 
cirkeln har fyrkantig johannesiirt och toppklocka en relativt tat fcirekomst. Vegetationshojden var 
uppskattningsvis 40 cm vid miitpunkten 

Utover cirkeln lions det kanske 200 m2 av liknande vegetation i griissluttningen mot ost. I ovrigt iir 
hilvdarterna nilstan franvarande. 

Arttiithetsindex ilr ganska lagt, 2, I, och dilrtill passar miltviirdeoa inte helt kurvan vilket endast ger ett godkiint 
tillforlitlighetsvilrde (4). Miltvilrdenas ryckighet beror pa aggregerad vegetation vilket visar att griismarken iir 
stadd i stark igenvaxning. Detta fcirvanar inte om man betilnker att den ovriga griismarken slutit sig hell over 
hiivdartema. 

Fiirslag till atgiirder. 

Bete iir det som ligger niirrnast till hands eftersom bredvidliggande mark (objekt 9) betas. En inledningsfas 
rued lieslatter (ojiimn terriing = lie) skulle kunna hjiilpa en de! hilvdarter att oka. Aven hilr ilr torrmarksviixter 
starkt trilngda till narheten av berg, sa fcir att undvika att situationen ej blir liknande den i objekt 9, bor 
eventuellt omri\det betas fcirsiktigare de fcirsta aren. 

Att omvandla marken till slatterrnark skulle oka blomningen av flera arter, blaklockorna, lundkovall och 
priistkrage till exempel. Del lir di\ bra om delar av omri\det under ekama krattas rent fran lov tidigt pa varen. 
Eklov som tiickcr rnarken kan ge vissa arter konkurrensfcirdel, i objektet exempelvis lundkovall och 
lundgriie. Andra arter missgynnas nagot av !oven som utgor hinder for de spilda plantoma om varen. Trad 
och buskar ger ingen storre beskuggning av grilsmarken, men om man vill jobba med att fa ned mer ljus kan 
liigre ekgrenar kapas. 

Med tanke pa att det inte finns alltfcir ovanlig flora bor en hilvdatgiird kanske framst ses fran estetisk synpunkt. 
Kolonistugomradets inv/marc skulle fcirrnodligen uppskatta detta. Kanske gar det att engagera Ekens 
koloniomriide i lieslatter? Objektets grasmark iir fcir ovrigt inte storre an att det tar en person ea en arbetsdag 
att sla den. 
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9. Flaten garde II, vid Ekens koloniomrade, sjon Flaten. 

Allman beskrivning av objektet. 

Detta objekt ligger sida vid sida med objekt 8 men skiljer sig genom att det gradvis har oppnats upp flir bete 
under de senaste tre aren. Yid inventeringstillflillet var vegetationshojden kort, ea 5 cm - 15 cm, genom bcte 
av far samt bearbetning rued slaghackmaskin. Anledningen till slaghackningen var att fil bort de triiiga griisen, 
dvs fa flirska skott till djuren. Det nordostra hornet har en fuktig rniljo, rued vatten sakta silande genom hagen. 
I ovTigt iir marken torr till frisk. Torrast kring nagra hiillar och en bergklack. Vid bergklacken funns enstaka 
kvadratmeter med rester av torkanpassade hiivdarter. Betestramp har orsakat kraftig erosion kring bade hiillar 
och bergklack. Mannen som skoter betet (Skrubba gard} berattade att man flir ett antal ar sedan utnyttjat delar 
av det som nu iir hage flir ~It liigga upp muddringsmassor trim sjon_ Flaten pa. Vegetationen bestod nltgra ar 
senare av "ogrlisvlixte, typ tistlar och sant". 

Miitpunkten lades pit torr mark bredvid en stor hall strax soder om mitten av hagen. En anledning till detta var 
att den triviala vegetationen vid god hiivd kommer att koloniseras av torrbacksarter thin bergklacken. Att 
liigga miitpunkten vid bergklacken skulle dessutom ha inneburit att provytoma legat i kraftigt eroderande jord 
vilket ger en osiikerhet om marken finns kvar diir om ett par ar. 

Matpunk1cn ligger 4,0 m. fr/m mitten av jarnoglan, i hallen, 
i angivcn kompassriktning. 

Ett nrval av hiivdfloran. 

Den skar dar siktlinjc mellan sten och ck 3. 
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Eftersom miitpunkten och stora delar av objektet ligger i mycket stord mark aterfinns hiir flera arter av 
ogriiskaraktiir, bland annat kvickrot, revsmorblomma, vitklover, akertistel, penningort, revormstlirel och 
hiisthov. De bredbladiga igenviixningsgriisen finns ocksii niirvarande. Framflir all! iingskavle och timotej med 
inslag av hundkiix. Som en rest fri'm tiden innan igcnvaxningsgriisens tog over finns stor blaklocka, 
priistkrage, riidklint, smiirblomma och fyrkantig johannesiirt. Denna havdrest ar trots havd mycket 
sparsam. 

Kring bergklacken finns torrflora i form av iikta johannesort, backfcirgiitmigej, backliik, varbrodd, 
backtrav, femfingerort med frouppslag, gronknavel, kantig fetknopp, kiirleksort, styvmorsviol och 
harklover. 

Den sumpigare delen av hagen hyser bland annal majveronika, sump• och vattenmara, majsmorblomma, 
kiirrtistel och lingsbriisma. 

Dessutom finns lundkovallen, som iir vanlig i bredvidliggande objekt, ocksa hiir. 



Vegetationen vid miitpunkten och i objektet i ov1igt. 

Kring miitpunkten dominerar iingskavle och kvickrot. Relativt hoga tiickningsgrader har ocksa vitklover och 
revsmorblomma. Som synes i listan pa arter saknas andra hiivdarter sa gott som heh. lstiillet vaxer i cirkeln 
arter som fcirekommer i trivialare stord grasmark. Artantalet iir liigt med 14 arter i fcirsta kvadratmetem. En 
ganska stor areal av hagen verkar vara av samma karaktiir. 

Arttathetsindex iir ej tillfcirlitligt over huvudet taget (13). Arttiithetsindex visar ocksa mycket riktigt ett 
osannolikt viirde av 5,65. Miitviirdena avviker kraftigt fran den matematiska kurvan. Anledningen till detta iir 
troligtvis att vegetationen starts katastrofartat av slaghackning och bete. Dessutom iir ea 25% av marken tiickt 
av slaghacksklippet, so_m fatt ligga kvar. 

Det kan synas konstigt att en hage som betats i tre ar har en sa degraderad vegetation men troligen har 
vegetationen inte hunnit anpassat sig till den nya situationen iin. Nedan fciljer en niirmare diskussion om tre 
orsaker som kan ha bidragit till att hagen vegetationsmiissigt iinnu inte liknar en typisk hagmark. 

1. En del arter kan ha decimerats stark! och detta kan drabba havdartema hardare an igenvaxningsartema. 
Hiivdartema har troligtvis vaxt i liigen diir de niitt och jiimnt klarat sig, men vuxit fritt fran konkurrens. Dessa 
liigen har vid uppoppnandet gatt over griinsen for att hiivdarterna skall kUtJJ1a overleva rent 
mikroklimatmiissigt. I hagen har vissa torrmarksarter triingts undan till kanten av hlillar, diir det iir mycket 
torrt, ,ilket de klarar orn inte ytterligare stress tillkommer. Yid uppoppnandet har nlla viixter utsatts for hard 
stress genom torka, bete, tramp och slaghackmaskin. Delta bar inneburit all tormarksartema, diir de klarat av 
att hiinga sig kvar, nu dedmerats kraftigt genom att trampas, torkas och slaghad<as ihjiil. Detta kunde se.s 
oerhort tydligt vid bergklacken diir det mesta av torrmarksflora nu bade stod och lag dad i delvis eroderad 
jord. Markant var de manga lokar med torra blad av backlok som lag huller om huller nedanfdr bergklacken. 
Detta resonemang kring stress giiller troligtvis inte hara extrema torrmarksarter utsatta fcir erosion utan iiven 
andra arter - en stor blaklocka som star i en mindre optimal miljo triingd av igenviixningsgriis, mar nog inte 
bra av att torkstressas av ett alltfcir hastigt uppoppnande av vegetationstiicket om den samtidigt betas hart och 
slaghackas. 

2. Slaghackningen berodde pa atl bonden ville ha bort de trliiga grasen och fa farska skott till djuren. Faren har 
alltsa troligen betat ganska daligt diir de triiiga igenvaxningsgriisen vaxer, vilket inte ger en jiimn 
betespiiverkan. Resultatet blir att vissa fliickar troligtvis inte betats alls medan andra betats desto mer, vilket 
skapar en flackig struktur i vegetationen. 

3. Ett ytterligare skiil till de ojilmna miitvardena iir troligen att det fanns stora flackar av ihopcementerat 
griisklipp, likt papier-mache, over 25% av vegetationen. Under dessa vaxte ingenting, vilket ocksii ger 
vegetationen en fliicklik struktur. Griisklippet reducerar alla arter med 25 % bortsett friin angskavle vars 
kraftiga skott ibland klarar att bryta igenom barriiiren. For de vanliga igenvaxningsartema spelar delta ej roll, 
men fcir de sma populationer av havdarter, som funnits i vegetationen innan uppoppnandet, kan detta bidra till 
en kraftig decimering i numeriir. Utover detta inneblir den att en fjardedel av djurens potentiella bete 
fcirsvinner. 

Sammantaget kan dessa tre faktorer ha bidragit till att istallet fcir att fa en jamn anpassning a,· vegetationen till 
bete, har vi efter tre ar fatt ett stort viixttiicke, diir enbart snabbanpassningsbara arter mar viii. Det skall dock 
sagas att det finns kvar flera fina hiivdarter i hagen, sa laget kan enbart bli blittre. Om man ocksa be.tanker att 
det !inns goda mojligheter fcir arter att sprida sig in i hagen fran omgivningen ser lilget iin mer positivt ut. 
Miitpunktcn Jades som sagt i torr mark en bit ifran de rester av torrbacksvegetation som iir kvar. Nlir hagens 
vegetation borjar stabiliseras bor dessa sprida sig till miitpunkten en efter en. Fron av exempelvis iingshavre 
och backforgiitmigej fastnar i betesdjurens pals och sprids pa detta vis medan andra arter, som backlok och 
iikta jobannesort, kan sprida sig genom arlig expansion genom griismarken. 

I de sumpiga delama av hagen har vaxterna, i motsats till den torra delen, klarat omsta11ningstressen betydligt 
battre. Arter som vattenmiira sumpmara, majveronika, iingsbrasma, kiirrtistel och majsmorblomma 
vaxer om vartannat-pii ett krypande och lagt vis sasom de skall gora i en betad miljo. Tmligen ar arttiitheten 
hiir nomial fcir betad vegetation av denna typ, men det kan vi inte enkelt konstatera, eftersom de sumpiga 
viixtplatserna or flackigt utbredda i sig. Orsaken till det ar att marken hiir ar starkt gropig och ojamn, vilket 
givetvis inte paverkar arttatheten, hara var mojlighet au ta reda pa den. 
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Forslag till atglirder. 

Hagen bor givetvis fortsatta att betas. Orn slaghackning sker bor absolut det slagna tas upp och samlas ihop sa 
hagens areal kan utnyttjas tillfullo av bade havdarter och betesdjur. 

Betydligt skonsammare mot vaxterna lir sliltter med traktordriven sliitterbalk (eller for hand med lie). 
Slaghackmaskin sliter av vaxterna och de arter som tal delta bast iir de arter som idag iir vanliga i griismarker, 
bredbladiga griis, hundkax, stormiira och fler dartill. Hiivdarter som idag ej forekommer i vanlig griismark 
stressas mer av avslitna blad iin de vanliga artema. Orn ytterligare en insats gors for att fa bort traiga griis, bor 
bladen skaras av med slatt~rbalk eller lie for att hjalpa havdartema att klara stressen. Dessa metoder gor det 
ocksli liittare att fa upp det slagna. Slaghacken smular sender griisen sa en hel de! blir kvar i vegetationen iiven 
mu man sandar upp det. Delta ger en godslingseffekt och forsurning smn gynnar nilringskriivande arter nagot 
mer iin hiivdartema. 

Kanske kan torrbacken ovanfor bergklacken skyddas Iran tramp genom en liitt avstiingning sa den inte 
eroderar bort hell. Ett mindre intensivt bete iir kanske ett altemativ, men storre delen av hagen mar troligen 
bra av ett hogt betestryck. 

Erosion ar inget problem i sig utan en oundviklik etfekt pa marken orsakad av betestramp. Med bete i hagen 
kan det inte finnas jord pa de stiillen som nu eroderas. Problemet iir att den torra randzon kring berget for 
tillfiillet ar en refug fortorrrnark,waxter som under aratal marginaliserats av igenviixningsarter. Hiivdartema 
maste hinna sprida sig ned i griismarken innan tramperosionen kan fa fortsatta. I realiteten liir de fiesta 
torrmarksnrtemn dock finnas kvnr i hagen, men ju storre nndel som klnrnr inledningsfasen dess snnbbare sker 
koloniseringen av ovriga hagen. Del iir skillnad pa spridningshastighet hos fem iikta johannesort och femtio. 
En tiofaldig okning ger femtio i ena fallet och femhundra i det andra. Tar det, sag tre ar, for en sadan tillviixt, 
ger det i det senare fallet tre ar innan populationen iir uppe i femhundra, i det forra fallet tar det sex ar. Delta 
exempel iir rent hypotetiskt, men illustrerar att det kan vara viktigt all inte ga ut for hart med naturvardsbete 
direkt i kansliga lagen om man viii ha ett siikert resultat. I torra branta lagen kan delta vara avgorande. Om det 
hade vuxit nagra individer av backsippa i torrbacken hade erosionen liitt kunnat orsaka utdoende av arten. Nu 
vaxte det turligt nog endast vanligare arter dar, som dessutom ar snabba i reproduktion. 
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Appendix I. Data fran inventering. 

Objekt 1, ,Hlrvafaltet, Enkopingsvag. 

yta arter datum fcir inv: 00 06 13 
4 m' 

100 m' 
hela obj. 

23 
33 
81 

non! 
kvadrant
ordning: 

I dm2
, antal art er: 9 

Ach/1/ea millefoli11m - rollika 
Fest11ca mbra - rodsvingel 
Ga/ium horeale - vitmilra 
Ga//11111 verum - gulmara 
Pao pratensis - iingsgrbe 

2 

Stellar/a grominea - griisstjamblomma 
Trijoliwn medium - skogsklover 
Veronica chamaedrys - teveronika 
Vicia tetrasperma - sparvvicker 
2 dm2

, tillkommande: 3 
Arrhenatherum elatius - knylhavre 
Deschampsiajlexuosa - krustatel 
Melampyrum crista/11111 - korskovall 
4 dm', tillkommande: 2 
Alopecurus pratensis - iingskavle 
Alllhriscus sylvestris • hundkiix 
9 dm', tillkommande: I 
Vicia hirsuta - duvvicker 
16 dm2

, tillkommande: 1 
Pimpinella saxifraga - bockrot 
25 dm2

, tillkommande: 2 
A Ilium o/erace11m - backlok 
Lathyrus pratensis - gulvial 
49 dm2

, tillkommande: 0 
100 dm', tillkommaode: 2 
Dactylis g/omerata - hundiixing 
R11111ex acetosa - iingssyra 
200 dm2

, tillkommande: 2 

t 
3 

1 

Arrhe11ather11111 pratense - angshavre 
Ra111111c11/11s po/yanthemos - backsmorblomma 
400 dm2

, tiUkommande: l 
Luzula campestris - knippfryle 
100 m', tillkommande: I O 
Festuca ovina - farsvingel 
Fi/ipendula vulgaris - brudbrod 
Hierac/11111 pi/ose/la - grafibbla 
HyperiC11111 petforatum - iikta johannesort 
Phleum ph/eoides - flentimotej 
Pi1111s .1ylvestris - tall 
Potemil/a argentea - femfingerort 
Pote111illa rep/ans - revfingerort 
Rammcu/us auricomus - majsmOrblomma 
Thlmpi a/pestre - backskiirvfro 
Hela objektet, tillkommande: 48 
A111hoxa11th11111 odoratum - varbrodd 
Arabis glabra - rockentrav 
Arahis suecica • grustrav 
Arabis thaliana - backtrav 
Ca/111110 vulgaris - ljung 
Ca111pa1111/a rot1111dijolia - liten blaklocka 
Carex /eporina - harstarr 
Ce11ta11rea Jacea - rodklint 

4 

Circ/11111 arvense - akertistel 
Cystopteris jragi/is. stenbriiken 
Dryopteris filix-mas - triijon 
E1y11111s repe1,s - kvickrot 
Epilob/11111 a11g11stifo/ium - mjolktirt 
Fallopia co11volvu/11s - akerbinda 
Fragaria vesca - smultron 
Fragaria viridis • backsmultron 
Hieracium 11111hellatu111 - flockfibbla 
Hyper/cum 111acu/atu111 - fyrkantig johannesort 
Lathyrus li11ijolius - gokiirt 
Linaria vulgaris - gulsporre 
Lotus comiculatus - karingtand 
Luzula multi.flora - iingsfryle 
Luzula pi/osa - vilrfryle 
lyclmis viscaria - tjiirblomster 
Moehring/a trinervia - skogsnarv 
Myosotis arvensls - akerfcirgiitmigej 
Myosotis ramosissima - backfcirgiitmigej 
Myosotis stricta - varfcirgiitmigej 
Plamago lm1ceolata - svartkiimpar 
Polyga/a vulgaris - jungfrulin 
Po/ypod/11111 vu/gore - stensota 
Potentil/a palustris - krilkklover 
Prunus ~pinosa - slan 
Pulsatil/a vulgaris - backsippa 
R11h11s saxalilis - stenbiir 
Rumex acetosella - bergssyra 
Satureja acinos - harmynta 
Saxijraga gra1111/ata - mandelblomma 
Sc/eranthus 0111111s - gronknavel 
Sedum acre - gul fetknopp 
Sedum telephium - kiirleksort 
Silene 1111/ans - backglim 
Solidago virgaurea - gullris 
Trijolium arvense - harklovcr 
Tr(foli11111111011/a1111111 - backklover 
Trijolium pratense - rodkltiver 
Urtica dioica - briinniissla 
Viola canina - angsviol 

Noterade triid och buskar, utover de i 100 m'. 
Acer platanoides - lonn 
Betula pendula - vartbjork 
Cotoneaster integerrimus - oxbar 
Crataegus sp. - hagtom 
Fraxinus exelcior - ask 
Picea ahies - gran 
Rha11111us cathartica - getapel 
Ribe.1· uva-crispa - krusbiir 
Rosa ca11i11aldumalis - sten/nyponros 
Rosa vil/osa - hartsros 
Rubus idaeus - hallon 
Sambucus nigra - fliider 
Sorbus aucuparia - rOnn 
Vihunmm opulus - olvon 



Appendix I. Data friin inventering. 

Beriiknat artiithetsindex i 4 m2
• 

Index: 6,05. Tillfcirlitligheten ar god (2). 

Tiickningsgrad av arterna i 100 dm2
• 

11 gradig skala, varde anger ovre 
intervallbegriinsning ( dm2

), se metod. 

Arrhenatherum elatius- knylhavre 25 
A chi/lea mil/efo/ium - rollika I 6 
Anthriscus sylvestris -· hundkiix 9 
Ga/ium verum - gulmiira 4 
Veronica chamaedrys _:_ teveronika 4 
Pimpinella saxifraga - bockrot I 
Poa pratensis - iingsgroe I 
Lathyrus pratensis- gulvial 0.5 
Melampyrum cristatum - korskovall 0.5 
Deschampsiajlexuosa - krustiitel 0.5 
Festuca rubra- rodsvingel 0.5 
Galium boreale - vitmilra 0.5 
A Ilium o/eraceum - backlok 0.1 
Vicia hirsuta - duvvicker 0. I 
Ste//aria graminea - griisstjarnblomma O. l 
Dacty/is glomerata- hundiixing O. l 
Trifolium medium - skogsklover 0.1 
Vicia tetrasnerma - sparvvicker O I r , 
Alopecurus pratensis- i!ngskavle 0.1 
Rumex acetosa - angssyra 0.1 

Underlag for noggranuare populations
studier av eustaka utvalda arter. 

Melampyrum cristatum - korskovall 

Motivering: Al1en iir intressant att folja upp 
eftersom den iir rodlistad i Stockholms stad. 

Ekologi och studiemetod: Ett-arig halvparasit pa 
gras. Yiixer f<iretrlidesvis pa frisk mark. Fron sprids 
med myror. En planta motsvarar en genetisk 
individ. Riikning av plantar i cirkeln ger ett bra 
jiimf<irelsematt for populationens utveckling. 

Antalet rotade plantar inom en cirkelradie av 5,64 
m (I 00 m2

) fran den permanenta miitpunkten 
riiknades till I 96 st vid inventeringstillfallet. 

Korskovall har sin storsta individtiithet i objektet 
omkring den permanenta miitpunkten. I ovrigt 
f<irekommer den ll!ickvist i objektet. 

Population vid igcnviixning och hiivd: Yid 
igenviixning okar fcirekomsten en tid efter att 
hiivden upphort. Den minskar diirefter, tbr att innan 
slutskedet av igenvi!xning do ut. Arlen iir 
slilttergynnad. 

Pimpine/la soxijraga - bockrot 

Motivering: Bockrot svarar pa hiivd. 

Ekologi och studiemetod: Fleriirig, viixer i torr 
griismark, !iven icke betesmark. Riikning av plantar 
i enst_aka ruta kan ge en vink om arten fciryngrar sig 
eller mte. Del i!r onskviirt att niista gang uttoka ytan 
till iltminstonde 4 m2

. 

I forsta kvadranten ( l m2
) av de fyra 

undersokningsrutorna riiknades 5 rotade plantar vid 
inventeringstillfallet. 

Bockrot fcirekommer flackvis rikligt i objektet. 

Population vid igenviixning och hiivd: Yid 
igenviixning okar bockroten under tidig fas mycket. 
Under mellanfas gar den nagot tillbaka, for att 
under slutfas minska starkt. Slatter och 
betesgynnad. 



Appendix I, Data rran inventering. 

Objekt 2, Jarvafaltet, Granby gard. 

yta 
4m2 

JOO m' 
hela obj. 

arter 
31 
47 
80 

datum for inv: 00 06 14 
nord 

kvadrant- t 
ordning: 2 

l dm2
, antal arter: 4 

Agrostis capil/aris - rodven 
Festuca ovina - iarsvingel 
Lychnis viscaria - tjiirblomster 
Pu/satil/a vu/garis - backsippa 
2 dm2

, tillkommande: ·2 · 

I 

Hypericum pe,foratum - iikta johannesort 
Po1e111illa argentea - femfingerort 
4 dm2, tillkommande: O 
9 dm2

, tillkommande: 7 
Arrhenatherum pratense - lingshavre 
Cerastium fo111a11um - honsarv 
Luzula campeslris - knippfryle 
Ph/eum phleoides - flentimotej 
Poa pratensis - angsgrOe 
Polygonum avicu/are - tramport 
J'rijolium arvense - harklover 
16 dm2

, tillkommande: 4 
Arenaria serpyllijo/ia - sandnarv 
Capse//a bursa-pastoris - lomme 
Erophila vema - nagelort 
Vicia sepium - hiickvicker 
25 dm', tillkommande: 1 
Plantar lanceolata - svartkiimpar 
49 dm , tillkommande: 2 
Dactylis g/omerata - hundiixing 
Matricaria maritima - baldersbra 
100 dm2

, tillkommande: 1 
Myosolis stricla - viirforgatmigej 
200 dm2

, tillkommande: 3 
Hieracium pilosel/a - griifibbla 
Veronica arvensis - faltveronika 
Vicia tetra5perma - sparvvicker 
400 dm2

, tillkommnnde: 7 
Achil/ea mi/lefolium - rollika 
A11c/111sa an>ensis - fartunga 
Ceraslium semidecandrum - vArarv 
Galium verum - gulmiira 
Paa compressa - berggroe 
Rumex acetosa - angssyra 
Viola arvensis - akerviol 
100 m2

, tillkommandc: 15 
Alopecurus pralensis - iingskavle 
Anthriscus sy/veslris - hundkax 
Arrhenatherum elatius - knylhavre 
Campa1111/a roflmdijolia - liten blaklocka 
Deschampsia jlexuosa - krustatel 
fllipendu/a vu/garis - brudbrod 
Fragaria viridis - backsmultron 
Galium borea/e - vitrnBra 
Hieracium 11111hella111111 - flockfibbia 
Knautia arl'ellsis - 3kervadd 
Primus ~pinosa - sl8n 

4 
3 

Rosa .,p. - ros 
Rubus saxati/is - stenbar 
Th/aspi a/pestre - backskilrvfro 
Trijolium mo11/a1111m - backklover 
Hela objektet, tillkommande: 33 
Arctium tomentosum - ullig kardborre 
Barbarea vulgaris - sommargyllen 
Bromus i11ermis - foderlosta 
Campa1111/a persicifolia - stor blaklocka 
Circium arvense - 8kertistel 
Fallopia co11volv11/11s - akerbinda 
Fi/ipendula 11/maria - alggriis 
Fr-agaria vesca - srnultron 
Galitun album - stonniira 
Geranium sy/vaticum - skogsnava 
Ge11m urba1111111 - nejlikrot 
Lathyrus pratensis - gulvial 
Ph/e11m pratense - timotej 
Pimpinel/a saxijraga - bockrot 
P/a11tago major - groblad 
Paa 11emora/is - lundgroe 
Poa supina - trampgr6e 
Pote11til/a repta11s - revfingerort 
Primula veris - gullviva 
Rammcu/us acris - smorblomma 
Rumex crispus - krusskrappa 
Sc/erall/hus amms - gronknavel 
Sed11111 acre - gul fetknopp 
Sed11m sexangulare - kantig fetknopp 
Taraxac11111 gr. Vu/garia - ogriismaskrosor 
7i"agopogon pratensis - angshaverrot 
Trifolium 111edi11111 - skogskliiver 
li-ifo/i11111 pratense - rodklover 
Trijo/ium repe11s - vitklover 
Ttise/11,n flavescens - gullhavre 
Urtica dioica - briinnassla 
Veronica chamaedrys - teveronika 
Vicia hirsuta - duvvicker 

Noterade triid och buskar, utiiver de i 100 m2, 

Betu/a pendu/a - viirtbjork 
Juniperus communis - en 
Ma/us syfrestris - vildapel 
Popu/us tremula - asp 
Ribes alpi1111111 - mabiir 
Rosa ca11i11ald11111a/is - sten/nyponros 
Rubus idae11s - hallon 
Sa/ix caprea - siilg 
Sambucus race111osa - druvtliider 
Sorbus aucuparia - ronn 
Viburnum opu/us .. olvon 



Appendix 1. Data fran inventering. 

Beriiknat artiithetsindex i 4 m2
• 

Index: 0,86. Tillfcirlitligheten iir mindre god (4). 

Tiickningsgrad av arterna i 100 dm2• 
11 gradig skala, ~lirde an~er ovre 
intervallbegriinsmng (dm ), se metod. 

Potentil/a argentea - femfingerort 
Festuca ovina - farsvingel 
Lyclmis viscaria - tjarblomster 
Pulsatil/a vulgaris -- backsippa 
Trijo/ium an>ense - harklover 
Capsel/a bursa-pastoris -- lomme 
Agrostis capil/aris - rodven 
Hypericum pe,joratum - iikta johannesort 
Poa pratensis - angsgroe 
Arrhenatherum pratem·e - iingshavre 
Dacty/is glomerata - hundaxing 
Luzula campe>1ris - knippfryle 
Arenaria serpyl/ifolia -- sandnarv 
Plantaga /ancea/ata - svartkiimpar 
Matricaria maritima -- baldersbril 
Ph/eum ph/eoides -- flentimotej 
Vicia sepium - hackvicker 
Cerastiwn fontanum ~ h6nsatV 
Erophila vema - nagelort 
Po/ygom,m aviculare - tramport 
Myosotis stricta - varfcirgatmigej 

9 
9 
9 
4 
4 
I 
I 
I 
I 
I 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 

Underlag for noggrannare populations
studier av enstaka utvalda arter. 

Pulsati/la vu/garis - backsippa 

Motivering: Arten ar intressant att fcilja upp 
eftersom den ar rodlistad i Stockholms stad. 

Ekologi och studiemetod: Flerarig. Tuvad med 
jordstam. Frona sprider sig med vinden. Fron sprids 
ocksa i hagar genom att fastna i betesdjurs pals. 
Vaxer pa torr betad mark, tallbackar, gravhogar. 
Antalet begriinsade sjiilvstiindiga tuvor eller plantar 
i cirkelytan ger ett jamfcirelsemlltt pa bur 
populationenen fortlever. 

Antalet enskilt avgransade tuvor inom en 
cirkelradie av 5,64 m (100 m2

) fran den permanenta 
miitpunkten, riiknades till 17 st vid 
inventeringstillfallet. 

J den fcirsta kvadranten av smilrutoma viixer en tuva 
rotad i sodra hornet (observera att fcirsta kvadranten 
i delta objekt ar den ostra, och ej den sodra). 

Backsippa fcirekommer i objektet endast kring den 
permanenta miitpunkten. De 17 tuvorna utgor 
merparten av plantar i objektet. 

Population vid igenvaxning och havd: I tidig fas 
efter upphord havd okar arten nagot, for att i 
mellanfasen aterigen minska. I slutfasen minskar 
den haftigt. Arten gynnas av bete. Not och hast ror 
den ej, men far kan beta av arten. 

Lychnis viscaria - tjarblomster 

Motivering: Tjiirblomster svarar pa hiivd. 

Ekologi och studiemetod: Fleri\rig. Tuvad med 
kortajordstarnmar. Vaxer i torr, mager, kalkfattig 
sand ellcr grusmark. Aven klippor och hiillar. 
Jndividema sprider sig i tuvade fronter och kan ej 
siirskiljas. Artens forekomst i dm2 rutor ger ett matt 
pa framst den vegetativa fcirokningen i viixttiicket. 

I fcirsta kvadranten (I 00 dm2
) av de fyra 

undersokningsrutoma, forekom rotade skott och 
plantar av tjiirblomster i 33 decimeterrutor vid 
inventeringstillfallet ( observera att fcirsta 
kvadranten i detta objekt ar den ostra, och ej den 
sodra). 

Tjarblomster fcirekommer rikligast i objektet kring 
den permanenta matpunkten. 

Arten bar troligen haft en riklig fro-fciryngring i iir 
pa blottade fliickar jord sedan fcirra arets starka 
torka. Froplantor fcirekom rikligt vid riikningen. 

Population vid igenviixning och hiivd: Arten okar 
nagot efter utebliven havd. Under mellanfasen 
minskar den igen, fcir att i slutfasen minska starkt. 
Den iir slatter och betesgynnad i griismark. En art 
som betas flitigt av djuren. 



Appendix l. Data fi-an inventering. 

Objekt 3, Jarvataltet, Eggeby gard. 

yta 
4 m2 

100 m' 
hela obj. 

arter datum fur inv: 00 06 28 
37 
57 
106 

non! 

1 dm2
, antal arter: 10 

kvadrant
ordning: 

A chi/lea millefo/ium. rollika 
Arrhenatherum pratense. iingshavre 
Dianthus deltoides • backnejlika 
Festuca rubra - rodsvingel 
Galium boreale - vitmara 
Ph/eum ph/eoides - flentimotej 

2 

Potemi//a tabemaemontani - smafingerort 
Rumex acetosa - angssyra 
Thymus serpy/lum. backtimjan 
Veronica chamaedrys - teveronika 
2 dm2

, tillkommande: 3 
Dacty/is glomerata - hundaxing 
Me/ampyrum crislatum - korskovall 
Ph/eum praten.,e - timotej 
4 dm2, tillkommande: 6 
Galium verum - gulm5.ra 
Knautia arvensis - 3kervRdd 
Lotus cornicu/atus • karingtand 
Pimpinella saxifraga - bockrot 
Poa pratensis - angsgroe 
Viola canina - angsviol 
9 dm2

, tillkommande: I 
Fi/ipendula vulgaris - brudbrod 
16 dm2

, tillkommande: 2 
Rammculus acris - smOrblomma 
Trifolium pratense • rodklover 
25 dm2

, tillkommande: 4 
A11thoxa11th11111 odoratum. varbrodd 
Anthriscus sylvestris - hundkax 
Festuca ovina - farsvingel 
171/aspi alpestre - backskiirvfi-o 
49 dm2

, tillkommande: 3 
A Ilium o/eraceum - backlok 
Fragaria vesca - srnultron 
Rosa ,I]). - ros 
100 dm2

, tillkommande: 4 
Agrostis capillaris • rodven 
Campa1111/a persicifo/ia - stor blaklocka 
Lathyrus linifo/ius - gokiirt 
Luwla campeslris - knippfi-yle 
200 dm2

, tillkommande: 3 
Campa1111/a rotundifolia • liten blaklocka 
Deschampsia j/exuosa • krustatel 
Trifolium repens • vitklover 
400 dm2

, tillkommande: 1 

t 
3 

1 

Hypericum 111acula111111 • fyrkantig johannesort 
100 m2

, tillkommande: 20 
Acer platanoides • lonn 
Alopecums pratensis - angskavle 
Arabi., glabra - rockentrav 
Arabis thaliana. backtrav 
Arrhenatherum elatius - knylhavre 

3 

Cal/1111a vu/garis - ljung 
Hieracium pilosel/a. griifibbla 
Hieracium 11mbel/a111111 • Oockfibbla 
Hypericum perjora/1/111 - iik1a johannesort 
Lychnis viscaria • tjarblomster 
Plallfago lanceo/ata - svartkiirnpar 
Po/yga/a vu/garis - jungfrulin 
Populus lremula. asp 
Potell/i/la arge/1/ea • femfingerort 
Q11erc11s robur - ek 
Si/ene 1111ta11s • backglim 
Sorbus auc:uparia - rOnn 
Stel/aria graminea. grilsstjamblomma 
Vaccinium 111yrlil/11s • blabar 
Vicia cracca • krakvicker 
Hele objektet, tillkommande: 49 
Alchemi//a sp. - daggkapa 
Arlemisia vu/garis - grabo 
Bromus inermis. foderlosta 
Bunias orientalis. ryssgubbe 
Campa1111/a pa//1/a - angsklocka 
Ce111a11rea jacea • rodklint 
Cerastimn f011ta11um - honsarv 
Chelidonium majus - skelort 
Circium arvense - akertistel 
Co11val/aria maja/is. liljekonvalj 
Convo!vulus arvensis - iikervinda 
Dryopteris filix-mas - trajon 
E/ymus repens - kvickrot 
Erophila verna. nagelort 
Ga/eopsis tetrahit. pipdan 
Galium album • stonnara 
Hieracium gr. Slipto/epidea. kvastfibblor 
Leucalllhemum vu/gare - priistkrage 
Matricaria marilima - baldersbra 
Myosolis arvensis - akerforgatmigej 
Myosolis ramosissima - backfurgatmigej 
Odonites v11/gari.1·. rodtoppa 
Papaver d11bi11111 • ragvallrno 
Potenti//a erecta - blodrot 
Primu/a veris - gullviva 
Rammcu/us polyanthemo.1·. backsmorblomma 
Rhinanthus minor. angskallra 
Rubus saxali/is - stenbiir 
l?umex acetnsella - bergssyra 
Saponaria ojficina/is - sapnejlika 
Sax/fraga gra1111/ata - rnandelblornma 
Sc/era11th11s a111111s • grOnknavel 
Sedum acre - gul fetknopp 
Sedum sexangulare • kantig fetknopp 
Sedum te/ephium - karleksort 
Seuecio viscosus • klibbkorsOrt 
Senecio vulgaris - korsOrt 
Ste//aria media - viitarv 
Symphy/11111 ojficina/e • akta vallort 
Taraxacum gr. Vu/garia - ograsmaskrosor 
711/aspi an,ense • penningort 
Tragopogon pralensis - angshaverrot 
Trifoli11111 arvense - harklover 
Ii'/folium medium - skogsklOver 



Appendix I. Data fran inventering. 

fr/folium mo11ta1111m - backklover 
Vaccinium vitis-idaea - lingon 
Vicia hirsuta - duvvicker 
Vicia telrasperma - sparvvicker 
Viola arvensis - akerviol 

Notcrade triid och buskar, utover de i 100 m2
• 

Beiula pe11dula - viirtbjork 
Pi1111s .,ylvestris - tall 
Pnmus spinosa - s13.n 
Rosa ca11i11ald11malis - sten/nyponros 
Rubus idaeus - hallon 

Berliknat artlithetsindex i 4 m2
• 

Index: 3,31. Tillforlitligheten ar god(!). 

Tlickningsgrad av arterna i 100 dm2
• 

I I gradig skala, viirde an~er ovre 
intervallbegransning (dm ), se metod. 

Alopecurus prate11sis - angskavle J 6 
Thymus serpyl/um - backtimjan 9 
Festuca ovina -· farsvingel 9 
Ga/ium boreale - vitmiira 9 
Ph/eum phleoides - flentimotej 4 
Achil/ea millefolium - ri:illika 4 
K11a11tia an•e11sis - iikervfidd 4 
Filipendula vulgaris - brudbri:id 2 
Lathyrus lin/folius - gokart 2 
Melampyrum cristalum - korskovall 2 
Festuca rubra - rodsvingel 2 
Campanula persicifolia - stor blaklocka 2 
Galium verum - gulmara I 
P01e11tilla tabemaemontani - smafingerort J 
1hlaspi alpestre - backskilrvfro 0.5 
Dactylis glomerata-- hundaxing 0.5 
Luzula campestris - knippfryle 0.5 
f,o/11s corniculatus - karingtand 0.5 
Trifolium pratense - rodklover 0.5 
Agrostis capillaris- rodven 0.5 
Fragaria vesca - smultron 0.5 
Phleum prate11se - timotej 0.5 
A11thoxa11tl111m odoratum ·· viirbrodd 0.5 
Viola canina - angsviol 0.5 
Allit1111 oleraceum - backlok o J 

' Dia11thus deltoides- backnejlika 0.1 
Pimpinella saxifraga - bockrot 0.1 
Anthriscus .,ylvestris- hundkiix 0.1 
Rosa sp. -- ros O. l 
Rammculus acris - smorblomma 0.1 
Veronica chamaed1ys-teveronika O.I 
Poa pratensis - angsgr0e 0.1 
Rumex acetosa- iingssyra O. l 

Underlag for noggrannare populations
studier av enstaka utvalda arter. 

Melampyrum cri.,tat11m - korskovall 

Motivering: Arten ar intressant all folja upp 
eftersom den iir rodlistad i Stockholms stad. 

Ekologi och studiemetod: Ell-arig halvparasit pa 
gras. Vaxer foretriidesvis pa frisk mark. Fron sprids 
med myror. En planta motsvarar en genetisk 
individ. Rakning av plantar i cirkeln ger ett bra 
jamforelsematt pa populationens storlek. 

Antalet individer inom en cirkelradie av 5 64 m 
2 ' (100 m ) fri\n den permanenta matpunkten 

raknades till 395 st vid inventeringstillfallet. 

Korskovall har sin forekomst i objektet 
koncentrerad till omradet kring den permanenta 
matpunkten. I ovrigt forekommer den rikligt aven 
utanfor objektet, mot Eggeby gard. 

Population vid igenviixning och havd: Yid 
igenvaxning okar forekomsten en tid efter all havd 
upphort. Den minskar darefter, for all innan 
slutskedet av igenviixning do ut. Arten ar framst 
slattergynnad. 

Thymus serpy/l,1111 - backtimjan 

Motivering: Backtimjan svarar pa havd. 

Ekologi och studiemetod: Flerarig dvargbuske. 
Mattbildare. Det krypande viixtsattet medger 
rakning av antalet dm2 med forekomst i rutoma. En 
relativ uppskattning av hur populationen ser ut ges 
ocksa genom en uppskattning av hur stor del av JOO 
m' som tacks av Uita helt ensartade mattor av 
backtimjan. 

1 fc:irsta kvadranten ( I m2
) av de fyra 

undersokningsrutorna forekom backtimjan i 2 I 
decimeterrutor vid inventeringstillfallet. I 
kvadrantrutan kan en gles front av backtimjan ses. 
Denna kan sprida sig eller dra sig tillbaka pa sikt. 

lnom en cirkelradie av 5,64 m (100 m2
) fran den 

pem1anenta matpunkten, uppskattades ytan av 
ensartade mattor av backtimjan till ea 2,5 m2 

. 

Backtimjan forekommer flackvis mycket rikligt 
spridd genom hela objektet. 

Population vid igenvaxning och hiivd: Arten okar 
nagot efter utebliven hiivd. Under mellanfas 
minskar den stark! for att vara borta heh under sen 
fas. Betes- och slattergynnad. 



Appendix I. Data fran inventering. 

Objekt 4, Grirnsta enebacke. 

yta 
4 m2 

100 m2 

hela obj. 

arter 
31 
45 
127 

datum for inv: 00 07 14 
nord 

kvadrant- t 
ordning: 3 

1 dm2
, aotal arter: 8 

Achillea millefolium • rollika 
Agroslis capi/Jaris • rodven 
Arrhe11ather11m prate,,se • iingshavre 
Festuca rubra - riidsvingel 
Galium boreale • vitmara 

2 

Hypericum perjoratum • iikta johannesiirt 
Lotus cornicu/atus • kiiringtand 
Trifolium prate11se • riidkliiver 
2 dm2

, tillkommande: 4 
Dactylis glomerata • hundiixing 
Ga/ium verum • gulmlira 
Veronica chamaedrys - teveronika 
Vicia cracca - krlikvicker 
4 dm2

, tillkommande: 3 
Alopecurus pratensis - iingskavle 
Filipe11d11la vulgaris - brudbriid 
Ste/laria graminea - griisstjarnblomma 
9 dm2, tillkommande: 3 
Allium o/craccum - backliik 
Rumex acetosa - angssyra 
Trifolimn repens - vitkliiver 
16 dm'. tillkommande: 3 
Phleum prate11se - timotej 
Poa pratensis - iingsgriie 
Vicia sepium • hiickvicker 
25 dm2

, tillkommande: 2 
Cel/laurea jacea • riidklint 
Viola ca11i11a - angsviol 
49 dm2

, tillkommande: 2 
Alchemil/a sp. - daggkapa 
Plantago la11ceo/ata. svartkiimpar 
100 dm', tillkommande: 2 
A11thoxa111hum odoratum • varbrodd 
Festuca prate11sis - iingsvingel 
200 dm2

, tillkommande: 2 

1 

Rammculus auricomus - majsmorblomma 
Rammculus polycmthemos • backsmiirblomma 
400 dm2

, tillkommande: 2 
Campanula persicifo/ia - stor blaklocka 
Primula veris - gullviva 
100 m2

, tillkommande: 14 
Aegopodium podagraria. kirskal 
Agrostis stolo11ifera - krypven 
Arrhe11ather11m e/atius - knylhavre 
Betu/a pendula. vartbjork 
Briza media - darrgras 
Euphra,ia 11emorosa - gra iigontrost 
Geranium sylvaticum - skogsnava 
Hypericum 111ac11lat11m - fyrkantig johannesort 
luzula campestris - knippfryle 
Pimpi11ella saxifraga - bockrot 
Plalllago media - rodkiimpar 

4 

Rosa ca11111a1duma/is - sten/nyponros 
Vero11ica officinalis. iirenpris 
Vicia tetrarperma - sparvvicker 
Hela objektet, tillkommande: 82 
Achi/Jea ptarmica - nysort 
Al/iaria petio/ata - loktrav 
Alopecurus ge11ic11/at11s • kiirrkavle 
Anemone nemorosa - vitsi ppa 
A11thrisc11s sylvestris - hundkiix 
Arrhenathermn pubesce11s. luddhavre 
Artemisia vu/garis - grabo 
Orthiliu semndu • bjorkpyrola 
Calamagrostis anmdinacea. pipror 
Campa1111/a rapunculoides - knolklocka 
Campanula rot1111difolia - liten blaklocka 
Capse/Ja bursa-pastoris • lomme 
Carduus crispus • krustistel 
Cera,tium /011/am,m - honsarv 
Chamomilla s11aveole11s- gatkamomill 
Cerastium semidecandrum - vArarv 
Ceraslium tomemosum ... silverarv 
Circium a,1,ense - Akertistel 
Conva/Jaria majalis - liljekonvalj 
Cystopteris fragi/is - stenbraken 
Dactylorhiza maculata -jungfrn marie nycklar 
Deschampsia cespitosa • tuvtiitel 
Deschampsiaj/exuosa • krustiitel 
Diantlms harbatus • borstnejlika 
Dianthus deltoides - backnejlika 
IJryopterisji/ix-mas - triijon 
Elymus repens - kvickrot 
Epilobium a11g11s1ijoli11m. mjolkort 
Epilobium cilia/11111 • amerikansk dunort 
Fal/opia co11voll'lll11s • akerbinda 
Festuca ovi11a - fiirsvingel 
Fi/ipe11d11/a 11/maria - iilggriis 
Fragaria vesca - smultron 
Galeopsis speciosa - hampdan 
Ga/ium album - stormara 
Ga/ium apari11e - sniirjmlira 
Galium u/igi11os11m - sumpm3ra 
Geranium rohertianum - stinknava 
G11aphali11111 uliginosum - sumpnoppa 
Hieracium pilosel/a - griifibbla 
.Junc11s e,Uusus - veket3.g 
Lapsana communis - harkiil 
lathyms linifolius - gokiirt 
Le11ca11them11111 vu/gare - priistkrage 
li11aria vulgaris - gulsporre 
l,ysimachia vulgaris • videort 
Malva moschata - myskmalva 
Matricaria maritima - baldersbrli 
Medicago /11p11/i11a • humlelusern 
Melampymm pratense - angskovall 
Myosolis arvensis • iikerforgiitmigej 
Plan/ago major - groblad 
Poa compressa - berggrde 
Poa s11pi11a - trampgroe 
Polygala vulgaris - jungfrulin 
Polygo1111111 aviculare - tramport 



Appendix I. Data fran inventering. 

Potentil/a argentea - femfingeriirt 
Potentilla rep/ans - revfingeriirt 
l'nmella vulgaris - bruniirt 
Rammcu/us repens - revsmOrblomma 
Rumex crispus - krusskrappa 
Saxifraga gra1111/ata - mandelblomma 
Scleranthus m11111s - griinknavel 
Sedum acre - gul fetknopp 
Sed11111 011111111111 - liten fetknopp 
Sedum sexangu/are - kantig fetknopp 
Si/ene a/ha - vitbliira 
So/idago gigantea - hiistgullris 
Stellaria media - vatarv 
Succisa pralensis - iingsviidd 
Taraxacum gr. Vulgaria - ogriismaskrosor 
J'orilisjaponica - riidkiirvel 
Tragopogon pratensis - angshaverrot 
Tr/folium hybridum - alsikekliiver 
Tr/fo/111,n medmm - skogskliiver 
Urlica dioica - briinnlissla 
Vacci11i11111 myrtillus - blilbar 
Veronica serpyl/ifo/ia - majveronika 
Vi!'ia hirsuta - duvvicke-r 
Viola arvensis - Rkerviol 
Viola hirta - buskviol 
Viola palustris - kiirrviol 

Noterade triid och buskar, utiiver de i 100 m2
• 

Alnus glutinosa - klibbal 
Juniperus communis - en 
Picea abies - gran 
Pinus syfrestris ~ tall 
Pop11/11s tre11111/a - asp 
Pnmus avium - s0tk6rsbar 
Rubus idaeus - hallon 
Sa/ix caprea - siilg 
Sorhus aucuparia - rOnn 

Beriiknat artiithetsindex i 4 m2
• 

Index: 3, 19. Tillfcirlitligheten iir god (I). 

Tilckningsgrad av arterna i 100 dm2
• 

11 gradig skala, varde an¥er owe 
intervallbegransning (dm ), se metod. 

Arrhenathemm pratense - angshavre 
?i-ifo/i11111 pratense .. riidklover 
Vicia sepium .. hackvicker 
Achillea millefo/i11111 .. rollika 
Alchemilla w .. daggkapa 
Centaurea Jacea .. rodklint 
/,otus comiculatus - kiiringtand 
Galium boreale - vitmli.ra 
Alopecurus pratensis- angskavle 
Filtpendula vulgans - brudbriid 
Dactylis glomerata .. hundaxing 
Vicia cracca .. kriikvicker 
Festuca mbra .. rodsvingel 
Veronica chamaedrys -· teveronika 
Hypericum perforatum - iilcta johannesiirt 

25 
16 
9 
9 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Stellana grammea - grasstjarnblomm I 
Galium venim .. gulmiira I 
Rumex acetosa .. angssyra I 
Allium o/eraceum - backliik 0.5 
Agrostis capillaris - riidven 0. 5 
Plantago Janceo/ata - svartkiimpa 0.5 
Ph/eum pratense - timotej 0.5 
Trifolium repens .. vitkliiver 0.5 
Viola canina - iingsviol 0.5 
A11thoxa11th11m odora/11111 - viirbrodd 0.1 
Poa pratensis - angsgriie 0.1 
Festuca pratensis - angsvingel 0.1 

Underlag for noggrannare populations
studier av enstaka utvalda arter. 

Hypericum perforatum - akta johannestirt 

Motivering: Akta johannesiirt svarar pa hiivd. 

Ekologi och studiemetod: Fleriirig ort. Sen i starten 
och blommar sent. Kriiver diirfor att viixttacket halls 
lagt. (fyrkantigjohanncsort iir niigot snabbare). 
Antal plantor kan raknas fcir att ge ett 
jamfcirelsematt pa populationens utveckling. 

I de fyra kvadrantema ( 4 m2
) undersiikningsrutor 

riiknades 22 rotade plantor vid inventeringstillfallet. 

Akta johannesiirt fcirekommer sporadiskt i objektet, 
men relativt rikligt i de central a delarna av I 00 m2 

stora undersokningsytan kring den permanenta 
matpunkten. Fyrkantig johannesiirt ar troligen mer 
vanligt i objelctet. 

Population vid igenvaxning och havd: Arlen okar 
nagot vid utebliven hiivd, fcir att under en mellanfas 
minska starkt. Utdod eller doende under sen fas. 
Betes- och slattergynnad. 



Appendix l, Data fran inventering. 

Objekt 5, Bjorklunda hage. 

vta 
4m2 

100 m2 

hela obj. 

arter 
30 
45 
84 

datum for inv: 00 07 11 
nord 

kvadrant- t 
ordning: 3 

l dm2
, antnl arter: 9 

Agmstis capillari.,· - rodven 
Alllhoxant/111111 odoratum - varbrodd 
Anthriscus sylvestris - hundkiix 

2 

Campanula persicifolia - stor blaklocka 
Festuca rubra - rodsvingel' 
Rammculus auricomus - majsmorblomma 
Trifo/ium prate11se - rodklover 
Veronica chamaedtys - teveronika 
Vicia sepium - hiickvicker 
2 dm2

, tillkommande: 4 
Dacty/is glomerata • hundaxing 
Ga/ium borea/e • vitmara 
Geranium syil-'aticum - skogsnava 
Poa pratensis • ilngsgroe 
4 dm2

, tillkommande: 2 
Lathyrus linifo/ius - gokiirt 
Rumex acetosa - iingssyra 
9 dm2

, tillkommande: 2 
Arrhenathentm pubescens - luddhavre 
Melamfy1w11 prate11se - iingskovall 
16 dm , tillknmmande: 2 
Aegopodium podagraria - kirskal 
Ra111111c11/11s repens - revsmorblomma 
25 dm2

, tillkommande: 2 
Stel/aria graminea - griisstjiirnblornrna 
Viola nv1111a11a - skogsviol 
49 dm2

, tillkommande: 5 
Achil/ea millefo/ium • rollika 

l 
4 

Hypericum macu/a/11111 - fyrkantig johannesort 
Knautia arvensis - akervadd 
Lathyms prate11sis - gulvial 
Luzula multiflora - iingsfiryle l . . 
100 dm , tillkommande: 2 
Arrhenatherum e/atius-- knylhavre 
Carex pi/11/ifera - pillerstarr 
200 dm2

, tillkommande: 0 
400 drn', tillkommande: 2 
Fragaria vesca - smultron 
Hieracium umbe//a/11111 - flockfibbla 
100 m2

, tillkommande: 15 
Alchemilla ap. - daggkapa 
A Ilium oleraceum - backlok 
Alopecurus pratensis - iingskavle 
Ca111pa11u/a rotundifo/ia - liten blaklocka 
Ceraslium fontanum - hOnsarv 
Deschampsia flexuosa - krustatel 
Ga/ium verum - gulmara 
Geum 11rba1111111 - nejlikrot 
Leucanthemum w1/gare - prastkrage 
Pop11/11s lremula - asp 
Rosa ca11i11ald11111alis - sten/nyponros 
Ruhus idaeus - hallon 

Rubus saxat1l1s - stenbiir 
Trifo/ium repens - vitklover 
Vicia cracca • krakvicker 
Hela objektet, tillkommande: 39 
Ajuga rep/an.\· - revsuga 
Arenaria serpyllifolia - sandnarv 
Chelidonium majus - skeltirt 
Deschampsia c°'pitosa - tuvtatel 
Elymus repens - kvickrot 
Fi/ipendu/a ulmaria • alggriis 
Fi/ipendu/a vulgaris - brudbrtid 
Ga/ium album - stormlira 
C'RJranium pusil/um - sparvnava 
Glyceria fluitw1s - mannagriis 
Hieracimn pilosel/a - grafibbla 
f_,[Jmium album - vitplister 
Lilium martagon - krollilja 
Lysimachia numnmlaria - penningblad 
Ph/eum pratense - timotej 
Plantago major - groblad 
Poa compressa - berggroe 
Poa nemoralis - lundgroe 
Poa trivia/is - kiirrgroe 
Polygo11at11111 odora/11111 - getrarns 
Pote111i//a argentea - femfingerort 
Rammcu/us acris - smOrblomma 
Saponaria ojficinalis - sapnejlika 
Sc/eranthus a111111s - gronknavel 
Sedum album - vit fetknopp 
Sedum sexangulare - kantig fetknopp 
Sedum telephium - kiirleksort 
Taraxacum gr. Vulgaria - ograsmaskrosor 
Tragopogon pratensis - iingshaverrot 
Trifc,/ium arvense - harklover 
Trifo/ium medium - skogsklover 
Urlica dioica - briinniissla 
Vaccinium myrtil/us - blabiir 
Veronica arvensis - fiiltveronika 
Vicia hirsuta - duvvicker 
Vicia telrasperma - sparvvicker 
Vinca minor - vintergrOna 
Viola arvensis - iikerviol 
Viola odorata - luktviol 

Noterade triid och buskar, utover de i 100 m2, 

Acer platanoides - Jann 
Betu/a pendula - vitrtbjork 
Cory/us awllana - hassel 
Cralaegus sp. - hagtom 
Fraxinus exelcior - ask 
Ma/us domeslica - apel 
Pnmus avium - s6tk6rsblir 
Pnmus spinosa - slan 
Quercus robur - ek 
Sorbus aucuparia - rOnn 
Sorhus intermedia - oxel 
Symplwricarpus rivularis - snobar 



Appendi~ I. Data fi-im inventering. 

Beriiknat artiithetsindex i 4 m2
• 

Index: 3,54. Tillforlitligheten lir mindre god (3). 

Tiickningsgrad av arterna i 100 dm2
• 

11 gradig skala, vilrde an~er ovre 
intervallbegriinsning ( dm ), se meted. 
Trifolium pratense - rodklover 
Agrosfis capi/laris rodven 
Geranium sylvaticum - skogsniiva 
Campanula persic/folia - stor bliiklocka 
Festuca rubra - rodsvingel 
Rumex acetosa - iingssyra. 
!,athyrus linifo/ius - gokiirt 
Dactylis glomerata - hundiixing 
Vicia sep111111 - hackvicker 
Hypericum maculatum - fyrkantig johannesort 
Aegopodium podagraria - kirskal 
J.athyrus pratensis ·· gulvial 
Veronica chamaedrys - teveronika 
Anthriscus sylvestris ·· hundkiix 
Arrhenatherum pubescens - luddhavre 
Rammculus auricomus --- majsmOrblomma 
Ga/ium borea/e - vitmara 
Arrhe11ather11111 elalius - knylhavre 
A chi/lea millefolium - rollika 
Viola rivi11ia11a - skogsviol 
K11a11tia arvensis - akervadd 
Poa pratensis - angsgroe 
Melampyrum pratense - iingskovall 
Carex pi/11//fera - pillerstarr 
Ste/laria graminea - grasstjarnblomma 
Rammculus repens -- revsmOrblomma 
A11thoxa111h11111 odoratum - varbrodd 
Luzu/a 11111/tif/ora - iingsftyle 

25 
25 
16 
16 
9 
9 
4 
4 
4 
4 
4 
I 
l 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 

Underlag for noggrannare populations
studier av enstaka utvalda arter. 

Campunula persicifolia - stor blaklocka 

Motivering: Stor blaklocka svarar pa havd. 

Ekologi och studiemetod: Flerarig ort. Viixer 
foretriidesvis pa ftisk mark. Llga basalrosetter som 
star for vegetativ fortlevnad hos viixten kriiver ljus. 
Blomstiillningen iir hog men produktionen utgors 
endast av blommor och fton. Antalet bladrosetter 
kan raknas och ger ell matt pa hur talrik blaklockan 
ar. 

I de fyra kvadranterna av ( 4 m2
) 

undersokningsrutorna raknades 111 rotade plantor 
vid inventeringstillfallet. 

Stor blaklocka forekommcr flackvis myckct rikligt i 
objektet bland annat kring den permanenta 
miitpunkten 

Population vid igenviixning och hiivd: Arlen okar 
nagot efter utebliven havd. Under en mellanfas okar 
den kraftigt, for all sedan under slutfasen minska 
kraftigt. Arten ar ftiimst slallergynnad. 



Appendix I. Data fran inventering. 

Objekt 6, Ostberga K vambacke. 

yta 
4 m' 

l00m2 

hela obj. 

arter 
24 
37 
81 

datum for inv: 00 07 03 
nord 

kvadrant- t 
ordning: 3 

1 dm2
, antal arter: 7 

Achillea mil/efo/ium • rollika 
Arrhenathenim pratense - iingshavre 
Dianthus deltoides - backnejlika 
Festuca rubra - rodsvingel 
Galium verum - gulmara 

2 

Stel/aria grami11ea - griisstjiirnblomma 
Veronica chamaedrys - teveronika 
2 dm2

, tillkommande: O 
4 dm2

, tillkommaude: 1 
Festuca o,•ina - farsvingel 
9 dm2

, tillkommande: 0 
16 dm2

, tillkommande: 3 
Agrostis capillaris - rodven 
Vicia tetrasperma - sparvvicker 
Viola tricolor - styvmorsviol 
25 dm2

, tiUkommande: 2 
Alopecurus pratensis- angskavle 
Myosotis ramosissima - backforgatmigej 
49 dm2

, tillkommande: 2 
Plan/ago /anceo/ata - svartkampar 
Paa pratensis - iingsgroe 
100 dm2

, tillkommande: I 
Tr/folium medium - skogsklover 
200 dm2

, tillkommande: 2 
Arahis thaliana - backtrav 
Filipendu/a vulgaris - brudbriid 
400 dm2

, tillkommande: 6 
Lyclmis 11iscaria - tjiirblomster 
Medicago /11p11/i11a - humlelusern 
Potentil/a arge11tea - femfingerort 
Rumex acetosel/a - bergssyra 
Scleralllhus amms - griinknavel 
Sedum telephium - kiirleksort 
100 m2

, tillkommande: 13 
A111hoxa11t/111m odora/11111 - varbrodd 
Circium arvense - 8kertistel 
Deschampsia flexuosa - krustiitel 
Ga/ium boreale - vitmllra 
Hieracium pilosel/a - grafibbla 
Hypericum perfora/11111 - iikta johannesiirt 
/,act_uca serriola - taggsallat 
Rosa sp. - ros 
Rumex acetosa - iingssyra 
Spergula morisonii - vlirspergel 
Taraxacum gr. Vulgaria - ogriismaskrosor 
Tr/folium orvense - harklover 
Tr/folium repens - vitklover 
Hein objektet, tillkommande: 44 
Agrostis vinealis - bergven 
Alchemil/a sp. - daggkapa 
Alli11111 oleraceum - backlok 
Anthriscus .~ylvestris - hundkiix 

1 
4 

Arabis glabra - rockentrav 
Arcti11111 /0111e1110s11111 - ullig kardborre 
Arrhe11atherum e/atius - knylhavre 
Arlemisia vulgaris - grabo 
Bromus inermis - foderlosta 
B1111ias orientalis - ryssgubbe 
Cal/1111a v11/garis - ljung 
Campa1111/a persicifo/ia - stor blaklocka 
Capsel/a bursa-pastoris - lomme 
Carex acuta - vasstarr 
Carex nigra • hundstarr 
Dactylis glomerata - hundaxing 
Daucus carota - morot 
Elymus repens - kvickrot 
Epilobium a11g11stifoli11m • mjolkiirt 
Fallopia co11volv11/11s - akerhinda 
Festuca prate11sis - iingsvingel 
Fi/ipendula 11/maria - alggras 
Fragaria vesca - smultron 
Ga/eopsis tetrahit - pipdan 
Galium album - stormara 
Hieracium gr. Tridentata - styvfibbla 
Hieracium umbel/a/11111 - flockfibbla 
Hordemn vulgare - sexradigt korn 
Hypericum 111ac11/at11111 - f)•rkantig johannesort 
linaria vulgaris - gulsporre 
Matricaria maritima - baldersbra 
Ph/eum pratense - timotej 
Rmnmcu/11s po!yanthemos - backsmorblomma 
Sedum aizoo11 - gyllenfetblad 
Sedum sexa11g11/are - kantig fetknopp 
Senecio sylvatic11s - bergkorsort 
Tanace/11111 vulgare - renfana 
Urtica dioica - briinniissla 
Veronica arvensis - faltveronika 
Veronica officinalis - arenpris 
Veronica serpyllifo//a - majveronika 
Vicia hirsuta - duvvicker 
Vicia cracca - krakvicker 
Viola ca11i11a - iingsviol 

Noterade trlid och buskar, utover de i 100 1112• 

Belli/a pe11d11/a - vartbjork 
Coto11easter lucid11s - hiickoxbiir 
Crataegus sp. - hagtorn 
Juniperus conmumis - en 
Picea abies - gran 
Pim1s sylvestris • tall 
Pop11/11s tre11111/a - asp 
Rosa caninaldumalis - sten/nyponros 
Rosa ruhiginosa - appelros 
Rubus idueus - hallon 
Sa/ix caprea - siilg 
Sorbus a11c,1paria - rOnn 



Appendix I, Data fran inventering. 

Beraknat artathetsindex i 4 m2
• 

Index: 0, 77. Tillf<irlitlighet saknas (9). 

Tackningsgrad av arterna i 100 dm2
• 

11 gradig skala, viirde an~er 6vre 
intervallbegriinsning ( dm ), se metod. 

J.l!stuca ovina +- iarsvingel 
Arrhenathen,m prate11se - !ingshavre 
Achil/ea 111illefolh1111 - rollika 
Dianthus deltoides- backnejlika 
Galium ventm - gulmft)"a 
Ste/laria graminea - griissijarnblomma 
Tr/fo/ium medium - skogsklover 
Vicia lelrasperma - sparvvicker 
Plantago lanceo/ata - svartkiimpar 
Alopecurus pratens1s - iingskavle 
Festuca ruhra - rodsvingel 
Agrostis capi/laris - rodven 
Viola trico/or - styvmorsviol 
Veronica chamaedrys - teveronika 
Poa pratensis- iingsgroe 
lv(yosolis ramosissima - backforgiitmigej 

16 
16 
9 
4 
4 
I 
I 
I 
I 
1 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.1 
0.1 

Underlag for noggrannare populations
studier av enstaka utvalda arter. 

Dianth11s de/toides - backnejlika 

Motivering: arten ar karal.tiiristisk for torra oppna 
betesmarker samt minskande. 

Ekologi och studiemetod: Flerarig art. Bladstjalkar 
veka och ligger ofta pa marken, kriiver diirfor att 
ljuset nar ned. Blomstiinglarna striicker sig upp 
nagot mer, dessa star for blomning och 
froproduktion, och hiimtar kraften fran 
bladstjiilkarna. Eftersom revor gitr ned i en individs 
bas kan antalet rotade plantar riiknas. Det forekom 
dock hiir en massiv f<iryngring fr/m fro, vilket 
gjorde delta i princip omojligt. Darfor riiknades 
antalet dmz rutor med rotade revor i. 

I forsta kvadranten ( I m2
) av de fyra 

undersokningsrutorna forekom backnejlika med 
rotade skott i 29 decimeterrutor vid 
inventeringstillfallet. De flesta av individerna i 
forsta kvadranten var groddplantor och darmed 
mycket sma. 

Backnejlika forekommer fliickvis rikligt i objektets 
norra del. Farra arets torka har troligtvis resulterat i 
luckor i vilxtacket diir en massiv foryngring fritn fro 
nu skett. 

Population vid igenv!ixning och hiivd: Under tidig 
fas av igenviixning okar arten nagot, for att under 

mellanfas minska starkt. Den iir forsvunnen eller 
doende under den sista igenvilxningsfasen. Arlen 
gynnas av mattligt tramp, vilket visar att den ar 
relativt beroende av att kunna sprida fron till 
etablerings)tor for sin fortlevnad. Den ar darf<ir 
friimst betesgynnad. 



Appendix I, Data Iran inventering. 

Objekt 7, Siitra Biitvarv. 

yta arter datum for inv: 00 06 I 8 
4m2 

100 m' 
hela obj. 

23 
50 
91 

non! 
kvadrant
ordning: 

1 

t 
2 

1 dm1
, antal arter: 7 4 

Achil/ea millefoli11m - rollika 
Agrostis capiilaris - rodven 
Arrhenatherum pratense - angshavre 
Diall//111s deltoides - backnejlika 
Festuca ovina - farsvingel · 
Festuca rubra - rodsvingel 
Rumex acetosa - angssyra 
2 dm1

, tillkommande: 1 
Fragaria moschata • parksmultron 
4 dm1

, tiUkommande: 0 
9 dm', tillkommande: 2 
Hypericum pe1forat11111 - akta johannesort 
Plantafo lanceo/ata - svartkampar 
16 dm , tillkommande: 3 
A Ilium o/eraceum - backlok 
Filipendula vu/garis - brudbrod 
Lathyrus pratensis - gulvial 
25 dm1

, tillkommande: 2 
Ph/e11m phleoides - flentimotej 
Trifolium medium - skogsklover 
49 dm1

, tillkommande: 1 
Galium verum - gulmara 
l00 dm1

, tillkommande: 3 
Sedum telephium - karleksort 
Melampyrum pratense - angskovall 
Saxifraga granulata - mandelblomma 
200 dm1

, tillkommande: 4 
Heliamhemum 1111m11111/ari11m - solvanda 
Potentil/a argell/ea - femfingerort 
Poa pratensis - angsgrOe 
Prtmus spinosa - s18n 
400 dm2

, tillkommande: O 
JOO m', tillkommande: 27 
Acer platanoides - lonn 
Alchemilla op. - daggkapa 
Anthriscus sylvestris - hundkax 
Arahis thalianu - backtrav 
Arrhenatherum e/atius - knylhavre 
Campanula persicifo/ia - stor blaklocka 
Cardamine pratensis - angsbrasma 
Carex spicata - piggstarr 
Cerastiwn fo11ta1111m - honsarv 
Crataegus ,p. - hagtom 
Dactylis glomerata - hundaxing 
Draba 11111ra/is - lunddraba 
Galium horeale - vitm8ra 
Laserpitium lat/folium - spenort 
Lonicera xy/osteum - skogstry 
Me/ica 1111/ans - bergsslok 
Mynsnlis rarnnsissima - bac.kfOrgatmigej 
Prunus padus - hagg 
Rhamnus cathartica - getapel 

3 

Rosa sp. - ros 
Sc/eramhus amms - gronknavel 
Sedum album - vii fetknopp 
Stellaria graminea - griisstjamblomma 
Veronica chamaedrys - teveronika 
Veronica ofjicinalis - arenpris 
Vicia tetrasperma - sparvvicker 
Viola hirta - buskviol 
Hela objektet, tillkommande: 41 
Allium vinea/e - sandlok 
Alopecurus pratensis - angskavle 
Anthoxanthum odoratmn • varbrodd 
Arabis glabra - rockentrav 
Arenaria serpyllifolia - sandnarv 
Bromus hordeaceus - luddlosta 
Camp{l/111/a rottmdifo/ia - liten blaklocka 
Centaurea jacea • rodklint 
Deschampsia f/exuosa - krustatel 
Dryopterisfilix-mas • trajon 
Elymus repens - kvickrot 
Fal/opia convolvu/us. iikerbinda 
Ga/ium album - stormara 
Geranium pusillum - sparvnava 
Geranium robertianum - stinknava 
Geum rfrale - humleblomster 
Hesperis matronalis - hesperis 
Hieracium pilosel/a - grafibbla 
Jlieracium gr. Tridentata - styvfibbla 
Iris pseudacorus - sviirdslilja 
Luzu/a multiflora - angsfryle 
Lyclmis viscaria - tj!irblomster 
Ph/ewn pratense • timotej 
Poa compressa - berggroe 
Poa palustris - sengroe 
Poa supina - trampgroe 
Po(VJJodium vulgare - stensota 
Primula veris - gullviva 
Rammculus auricomus - majsmOrblomma 
Ra111111cu/11s polya11the111os - backsmorblomma 
Rumex acetosella - bergssyra 
Scrophularia nodosa • flenort 
Sedum acre - gut fetknopp 
Sedum sexangulare - kantig fetknopp 
Trifo/ium arvense - harklover 
Trifolium dubium • tradklover 
7r/folium repens - vitklover 
Vicia hirsuta - duvvicker 
Vicia sepi11111 - hiickvicker 
Vi11cetoxic11m hirundinarea • tulkort 
Vto/a arvensis - akerviol 

Noterade tr§d och buskar, utilver de i 100 m'. 
Pi1111s sylvestris - tall 
Quercus robur - ek 
Rosa vi//osa - hartsros 
Rosa ca11i11ald11111a/is - sten/nyponros 
Rubus idaeus - hallon 
Sorbus aucuparia - rOnn 



Appendix I. Data fran inventering. 

Beriiknat artiithetsindex i 4 m2
• 

Index: 1,40. Tillforlitligheten iir mindre god (4). 

Tiickningsgrad av arterna i 100 dm 2
• 

11 gradig skala, viirde an~er i:ivre 
intervallbegransning (dm ), se meted. 

Festuca ovina - fi\rsvingel 25 
Arrhenatherum pratense - tingshavre 9 
Agrostis capi/laris - ri:idven 4 
Filipendula vulgaris ·· brudbri:id 2 
Achillea mil/efo/ium - [i:illika 2 
Ph/eum phleoides - flentimotej 1 
Rumex acetosa - angssyra 1 
Dianthus deltoides- backnejlika 0.5 
Sedum telephium - k!irleksi:irt 0.5 
Fragaria moschata - parksmultron 0.5 
Plamago /a11ceo/ata - svartkampar 0.5 
Melampyrum pratense - angskovall 0.5 
H:n,ericum pe,joratum - !ilia johannesort 0.5 
A/li11111 o/eraceum - backli:ik 0.1 
Galium verum - gulmara 0.1 
Lati(YfllS pratensis- gulvial 0.1 
Sax/fraga f(rmmlata - mandelblomma 0.1 
Festuca rubra - ri:idsvingel 0.1 
Trifolium medium - skogskli:iver 0.1 

Underlag for noggrannare populations
studier av enstaka utvalda arter. 

He/ia11them11m 111111111111/arium • solviinda 

Motivering: Arlen hi:ir hemma i torra i:ippna marker 
och diirfor intressant att folja upp. Den forekommer 
sparsamt i objektet. Detta var den enda lokalen dar 
den hittades. 

Ekologi och studiemetod: Fleriirig dviirgbuske. 
Kraver varme och sol. Arten har ett krypande 
vaxtsatt mycket niira marken. Busken giir under av 
ljusbrist om vaxttiicket blir for hi:igt. Antalet plantar 
kan latt riiknas genom att folja revor till 
utgangspunkten. 

I andra kvadranten (Im') av de fyra 
undersi:ikningsrutorna forekom revor av solvanda i 
10 decimeterrutor vid inventeringstillfallet 
( observera att forsta kvadranten i detta objekt iir den 
ostra, och ej den sodra). 

Antalet plantar inom en cirkelradie av 5,64 m (JOO 
m2

) fran den permanenta matpunkten raknades till 2 
st vid iiterbesi:ik i augusti. Det ar dessa som 
forekommer i forsta kvadranten. 

Solviindan forekommer troligen mycket sparsamt i 
objektet. Det racier dock viss osakerhet pa hur 

sparsamt. Objektet ar mycket snarigt. Solviindan 
bor letas nar den blommar dvs vid tiden for 
inventeringen. 

Population vid igenviixning och havd: Artcn okar ej 
vid utebliven hiivd utan star kvar under tidig fas av 
igenvaxning Under mellanfasen gilr den kraftigt 
tillbaks och iir belt friinvarande eller di:iende i den 
sista fasen. Slatter och betesgynnad. 

Hypericum perforatum - iikta johannesort 

Motivering: Akta johanneso,t svarar pa havd. 

Ekologi och studiemetod: Flerarig i:irt. Sen i starten 
och blommar sent. Kriivcr darfcir att vaxttiicket halls 
lagt. Antal plantar kan raknas, och ger ett 
jamforelsematt for populationens utveckling. 

I andra kvadranten ( I m2
) av de fyra 

undersi:ikningsrutorna riiknades 5 individer vid 
inventeringstillfallet. (observera att forsta 
kvadranten i detta objekt iir den ostra, och ej den 
sodra). Oct ar i:inskviirt att utti:ika dennn ytn vid 
nasta inv. tillfalle. 

Population vid igenvaxning och hiivd: Arten okar 
nagot vid utebliven havd, for att under en mellanfas 
minska starkt. Utdod eller di:iende under sen fas. 
Slatter och betesgynnad. 

Filipe111/11/11 vulgari-< • brudbrod 

Motivering: Arten svarar pa hiivd 

Ekologi och studiemetod: Fleri\rig i:irt. Bladen 
relativt langa och kan i hi:igre griismark strackas upp 
en bit, vilket gor att den kan halla sig kvar relativt 
bra liven vid mattlig vegetationshojd. Rottema har 
kni:ilar med upplagsniiring. Vaxer foretradesvis i 
torr mark. Antal plantar kan liitt raknas. 

I andra kvadranten ( I m2
) av de fyra 

undersokningsrutorna riiknades 7 plantor vid 
inventeringstillfallet. ( observera at! forsta 
kvadranten i detta objekt ar den i:istra, och ej den 
si:idra). Ytan kan utti:ikas vid niista inv. tillfalle. 

Population vid igenvaxning och havd: Under den 
tidiga fasen av igenviixning okar arten kraftigt. 
Under en mellanfas i:ikar den nagot ytterligare, for 
att under slutskedet minska kraftigt. Arten ar slatter 
och betesgynnad. 



Appendix I. Data Iran inventering. 

Objekt 8, Flaten garde I, ej bete. 

yta 
4m2 

l00m' 
hela obj. 

arter 
23 
55 
93 

datum for inv: 00 07 0 I 
nord 

kvadrant- t 
ordning: 3 

I dm2
, antal arter: 7 

Alopecurus pratensis - angskavle 
Arrhe11atherum e/atius - knylhavre 
Dactylis g/omerata - hundaxing 
Festuca rubra - rodsvingel 
Stel/aria grami11ea - gr"asstjamblomma 
Ti'/folium medium - skogsklover 
Vero11ica chamaedrys - teveronika 
2 dm2, tillkommande: 3 
Agrostis capil/aris - rodven 
Fragaria vesca - smultron 
Lathyrus pratensis - gulvial 
4 dm2

, tillkommande: I 
Anthriscus sylvestris - hundkax 
9 dm2, tillkommande: 2 
Ga/ium album - stormara 
Me/ampyrum nemorosum - lundkovall 
16 dm2

, tillkommande: 0 
25 dm2

, tillkommande: I 
Vicia hirsuta- duvvicker 
49 dm2

, tillkommande: 4 

2 

Achillea millefolium - rollika 
Campa1111/a persicifolia - stor blaklocka 
Circium arvense - 3kertiste1 
Poa pratensis - angsgroe 
100 drn2

, tillkommande: l 
V,c,a cracca - kr/tkvicker 
200 drn2

, tillkornmande: 0 
400 dm1

, tillkommande: 4 
Allium oleraceum - backlok 
Hyperkum pe1:foratum - akta johannes6rt 
Lepidium campestre - faltkrassing 
Sedum hybrid11111 • sibiriskt fetblad 
100 m', tillkornmande: 32 
Anemone nemorosa - vitsippa 
Alllhoxanthum odora/11111 - varbrodd 
Arabis thaliana - backtrav 
Arrhenatherum pubescem - luddhavre 
Betu/a pendu/a - vartbjork 
Campa1111/a glomerata - toppklocka 
Cerastium fontamun - hOnsarv 
Deschamps/a flexuosa - krustatel 
E(vmus repens - kvickrot 
Epilobium col/inum - backdunort 
Filipendula 11/maria - iilggras 
Geranium sylvaticum - skogsnava 
Geum rivale - humleblomster 

I 

Hieracium gr. Stiptolepidea - kvastfibblor 
H>11ericum maculatum - fyrkantig johannesort 
Lapsana communis - harkcll 
Leucnnthemum vu/gare - ptiistkrage 
Linaria vu/garis - gulsporre 
Myosotis arvensis - akerforgiitmigej 

4 

Poa 11emoralis - lundgroe 
Populus lremu/a - asp 
I'rimula veris - gullviva 
Quercus robur - ek 
Rammculus acris - smOrblomma 
llubus idaeus - hallon 
Sax/fraga gra1111/ata- mandelblomma 
Sedum telephium - karleksort 
Solidago ca11ade11sis - kanadensiskt gullris 
Tragopogon pratensis - angshaverrot 
Trifo/ium arveme - harklover 
Veronica urve11sis - faltveronika 
Veronica officinalis - arenpris 
Bela objektet, tillkommande: 38 
Aegopodium podagraria - kirski\l 
Alchemilla sp. - daggkapa 
Astrantia major - stjarnfloka 
Bromus hordeaceus - luddlosta 
C'alamagrostis arundinacea - piprOr 
Convallaria majalis - liljekonvalj 
Eq11ise111m sylvaticum - skogsrraken 
Fal/opia convolvulus - akerbinda 
Ga/eopsis tetrahil - pipdan 
Geranium pusi//um - sparvnava 
Geranium robertiam,m - stinknava 
Hesperis matro11alis - hesperis 
Hieraciumpi/ose/la - grafibbla 
Hieracium gr. Vu/gatiformia - hagfibblor 
Lactuca muralis - skogssallat 
Lupinus polyphyl/us - blomsterlupin 
Lysimachia 1111mnmlaria - penningblad 
Me/ica n11tm1s - bergsslok 
Ml/ium effi1s11m - hasslebrodd 
Plamago major - groblad 
Po/ygo11at11m odoratum - getrams 
Po(vpodium vulgare - stensota 
Potentil/a argell/ea - femfingerort 
llubus saxatilis - stenbar 
Rumex aceto.m - angssyra 
llumex ace/osella - bergssyra 
Sc/eramhus perrenis - vitknavel 
Sedum acre - gul fetknopp 
So/idago ,·irgaurea- gullris 
Stellar/a media - vatarv 
Taraxac11m gr. Vu/garia - ogra..o;maskrosor 
Tr!folium hybridum - alsikeklover 
Trijolium repens - vitklover 
1i1ssilago fmjara - hlisthov 
l/r/ica dioica - brannassla 
Vincetoxicum hirundinarea - tulk6rt 
Viola canina - iingsviol 
Viola trico/01· - styvmorsviol 

Noterade triid och huskar, utover de i 100 m2• 

Cory/us avel/ana - hassel 
Sorbus aucuparia - rOnn 
Sorbus inlermedia - oxel 



Appendix I. Data fran inventering. 

Berliknat artiithetsindex i 4 m2
• 

Index: 2, 11. Tillfcirlitligheten iir mindre god ( 4). 

Tlickningsgrad av arterna i 100 dm2
• 

11 gradig skala, viirde anger i:ivre 
intervallbegriinsning (dm2

), se metod. 

Trifolium medium - skogskli:iver 16 
Festuca rubra ·· ri:idsvingel 16 
Alopecurus pratensis -- iingskavle 16 
Lathyrus pratensis - gulvial 4 
Melampyrwn 11emoros11m -· luodkovall 4 
Amhriscus ,ylvestris - hundkiix 2 
Dactylis g/omerata - hundaxing 2 
Achil/ea millefolium - ri:illika 2 
Circium arvense - akertistel 2 
Fragaria vesca - smultron I 
Campanu/a persicifo/ia - stor blaklocka I 
Galium album - stormara I 
Vicia hirsuta- duvvicker 0.5 
Stellaria graminea - grasstjiirnblomma 0.5 
Arrhe11ather11111 elatius - knylhavre 0.5 
Agrostis capil/aris - ri:idven 0.5 
Poa pratensis ·· iingsgri:ie 0.5 
Vicia cracca -- krlikvicker 0.1 
Veromca chamaedtys- teveronika 0.1 

Underlag for noggrannare populations
studier av enstaka utvalda arter. 

01111panula persicijofia - stor blaklocka 

Motivering: Stor blaklocka svarar pa havd. 

Ekologi och studiemetod: Flerarig i:irt. Vaxer 
fciretrildesvis pa frisk mark. Laga basalrosetter som 
star for vegetativ fortlevnad hos vaxten kriiver l_jus. 
Blomstiillningen iir hi:ig men produktionen utgors 
endast av blommor och fron. Antalet bladrosetter 
kan raknas och ger ell matt pa hur talrik blaklockan 
ar. 

I fcirsta och andra kvadranten (2 m2
) av de fyra 

undersokningsrutorna riiknades 18 individer vid 
inventeringstillfallet. Det kan vara bra att utoka 
ytan till 4 m2 vid niista inv. tillfalle. 

Stor blaklocka fcirekonuner fliickvis i objektet men 
kan fcirviintas minska om omradet viixer igen 
ytterligare. 

Population vid igenviixning och hi!vd: Arlen okar 
nagot efter utebliven hiivd. Under en mellanfas okar 
den kraftigt, for all sedan under slutfasen minska 
kraftigt. Arlen ar friimst slattergynnad. 



Appendix I. Data fran inventering. 

Objekt 9, Flaten garde 11, bete. 

vta 
4 m2 

100 m' 
hela obj. 

arter 
19 
35 
68 

datum for inv: 00 07 02 
nord 

kvadrant- t 
ordning 3 

2 
l dm2

, antal arter: 9 l 
Agroslis capillaris - rOdven 
Ely11111s repens • kvickrot 
Festuca rubra - rodsvingel 
Galittlll album • stormara 
/..athyrus prate11sis - gulvial 
Rammculus repens - revsmorblomma 
Taraxacum gr. Vulgaria - ogriismaskrosor 
11'ifo/i11111 111ediu111 - skogsklover 
Trifo/ium repe11s - vitklover 
2 dm2

, tillkommande: 0 
4 dm2

, tillkommande: I 
Alopec11rus pratensis • iingskavle 
9 dm2

, tillkommande: 3 
A/chemil/a sp. • daggkiipa 
Circium arvense - Hkertistel 
Vicia cracca - krakvicker 
16 dm2

, tillkommande: I 
Ph/eum pratense - timotej 
25 dm2

, tillkommandc: O 
49 dm2

, tillkommande: 0 
100 dm2

, tillkommande: O 
200 dm2

, tillkommande: I 
Anthriscus sylvestris - hundkax 
400 dm2

, tillkommande: 4 
Ca111pa1111/a persicifolia - star blaklocka 
Ceraslium fontanum - hOnsarv 
Stellaria gra111i11ea • griisstjiirnblomma 
Veronica chamaed1ys - teveronika 
100 m2

, tillkommande: 16 
Achillea mill~folium • riillika 
Aegopodium podagraria - kirskal 
Bromus inermis - foderlosta 
Eqwsetum .1yfrat1c111n - skogsfriiken 
Euphorbia he/ioscopia • revormstorel 
Geum rivale - humleblomster 
Leuca11themu111 vulgare • priistkrage 
Myosotis arve11sis - iikerforgi!tmigej 
Myosolis ra111osissi111a • backforgiitmigej 
Rubus idaeus - hallon 
Rumex acetosa - angssyra 
So/idogo ca11ade11sis - kanadensiskt gullris 
11,/aspi arvense • penningort 
7lissi/agofatfara • hiisthov 
Urtica dioica - brannassla 
Vicia sepium - hackvicker 
Hela ob.iektet, tillkommande: 33 
A Ilium oleraceum - backlok 
A11thoxa111h11111 odoratum • varbrodd 
Arabis thaltana • backtrav 
Arrhenathemm e/atius - knylhavre 
Barbarea v11/garis • sommargyllen 
Cardamine pratensis . angsbrasma 

4 

Ce11ta11rea Jacea • rodklint 
Circium palustre - kiirrtistel 
Dactylis glomerata - hundiixing 
Erysimum cheira11thoides - iikerkarel 
Festuca pratensis - angsvingel 
Fi/ipendula 11/maria - alggras 
Galium palustre - vattenmara 
Galium u/igi110.111m • sumpmara 
Gera11i11111 ;y/mticum - skogsnava 
Hypericum macu/a/11111 - fyrkantig johannesort 
Hypericu111 petjora/11111 - iikta johannesort 
Juncus effwm:s - veketiig 
Melampyrum nemorosum • lundkovall 
Poa nemoralis ~ lundgrOe 
Poa trivia/is - kiirrgroe 
Pote11tilla argentea - femfingerort 
Rammcu/us acris - smorblomma 
Rammculus auricomus - majsmOrblomma 
Scleranthus a111111s - gronknavel 
Sed11111 sexangulare - kantig fetknopp 
Sedum telephium - karleksort 
Se11ecio viscosus • klibbkorsort 
Trifo/ium arvense - harklover 
Veronica serpyl/ifo/ia - majveronika 
Vicia hirsuta - duvvicker 
Vicia tetrasperma • sparvvicker 
Viola trico/or - styvmorsviol 

Noterade triid och buskar, utover de i 100 m2• 

Hetu/a pe11d11/a - vi\rtbjork 
Crataegus .,p. • hagtom 
Rosa caninaldumalis - sten/nyponros 
Sa/ix caprea - salg 



Appendix I. Data fr/m inventering. 

Beriiknat artiithetsindex i 4 m2
• 

Index: 5,65. Tillf<irlitlighet saknas (13). 

Tiickningsgrad av arterna i 100 dm2
• 

l l gradig skala, viirde an~er ovre 
intervallbegransning (dm ), se metod. 

Alopecurus pratensis - angskavle 25 
Elymus repens - kvickrot I 6 
Trijolium repe11s - vitklover 9 
Rammcu/us repe11s - revsmorblomma 4 
I ,athyrus pratemis - gt!lvial 2 
Alchemi/la sp. - daggkapa · l 
Festuca rubra - rodsvingel I 
Ph/eum pratense - timotej I 
Agrostis capi/laris- rodven 0.5 
Vicia cracca - krakvicker 0.5 
Taraxacum gr. Vulgaria - ograsmaskrosor 0.5 
Trifo/ium medium - skogsklover 0.5 
Galium album - stormara 0.5 
Circium arvense - 8kertistel 0.5 

Underlag for noggrannare populations
studier av enstaka utvalda arter. 

I delta objekt saknas arter som f<ir niirvarande 
motiverar noggrannare uppf<iljning vid den 
permanenta matpunkten. Praskrage och stor 
blaklocka viixte dock med enstaka mycket sma 
individer inom en radie av 5,64 m fran matpunkten 
( I 00 m2 

), men de var mycket svara att finna. 
I framtiden f<irvantas betesgynnade arter fran de 

tva sma fragment av torrbacksvegetation i objektet 
att sprida sig till matpunkten allteftersom betel 
fortskrider. 
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Art/area-analys Jarvafaltet, Granby gard. 
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Arl/area-analys Jarvafaltet, Eggeby gard. 
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Art/area-analys Grimsta enebacke 
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Art/area-analys Bjorklunda hage 
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Art/area-analys Ostberga kvarnbacke, Arstafaltet. 
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Art/area-analys Satra bathamn, vid Bredang. 
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Art/area-analys Flaten garde I, vid sjon Flaten. 
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Art/area-analys Flaten garde II, vid sjon Flaten. 
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Appendix 3. Artema - och i vilka ol,jekt de fcirekommer 

Acer plata11oides lonn 1 3 5 7 
Achillea millefolium rollika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Achil/ea ptamtica nysort 4 
Ae1<opodi11m poda<!raria kirskal 4 5 8 9 
Agrostis capil/aris rtidven 2 3 4 5 6 7 8 9 
Awostis sto/011ifera krvnven 4 
Agrostis vi11ealis bergven 6 
Ajuga rep/ans revsuga 5 
Alchemil/a sp. daggkaoa 3 4 5 6 7 8 9 
Alliaria petiolata loktrav 4 I 

Allium oleraceum backlok 1 3 4 5 6 7 8 9 
Allium vi11ea/e 

. 
sandlok 7 

A/1111s g/11/inosa klibbal 4 
Alopecurus ge11ic11/at11s karrkavle 4 
A/opecurus prate11sis iingskavle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Anchusa arvensis fartunga 2 
Anemone nemorosa vitsippa 4 8 
Anthoxanthum odoratum varbrodd 1 3 4 5 6 7 8 9 
A.nthriscus jv/vestris hundkax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Arabis Jdabra rockentrav 1 3 6 7 
Arabis suecica QfUStrav 1 
Arabis thaliana backtrav 1 3 6 7 8 9 
Arctium tomentosum ullig kardborre 2 6 
Arenaria serpy/lifo/ia sandnarv 2 5 7 
Arrhenatherum e/atius knylhavre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Arrhe11ather11m prate11se iingshavre 1 2 3 4 6 7 
Arrhe11atheru111 p11besce11s luddhavre 4 5 8 
Artemisia vulf(aris unibo 3 4 6 
Astrantia mqjor stjarnfloka 8 
Barbarea vulgaris sommarovllen 2 9 
Betula pe11d11/a vartbjork 1 2 3 4 5 6 8 9 
Briza media darrgras 4 
Bromus hordeaceus luddlosta 7 8 
Bromus inennis foderlosta 2 3 6 9 
Bunias orientalis lrvssQUbbe 3 6 
Calamarrrostis arundinacea piprtir 4 8 
Cal/1111a vulgaris ljung 1 3 6 
Ca111pa1111/a g/omerata toooklocka 8 
Campa1111la patula angskloc.ka 3 
Campa1111/a persicifolia stor blaklocka 2 3 4 5 6 7 8 9 
Campa1111/a ram111c11/oides kntilklocka 4 
Ca111pa1111/a rot1111difolia liten blaklocka 1 2 3 4 5 7 
Capsel/a bursa-pastoris lomme 2 4 6 
Cardamine pratensis angsbrasma 7 9 
Carduus crisvus krustistel 4 
Carexacuta vasstarr 6 
Carex /eporina harstarr 1 
Carexniwa hundstarr 6 
Carex pi/11/ifera oillerstarr 5 
Carex svicata pioostarr 7 
Centaurea jacea rodklint 1 3 4 7 9 
Cerastium fontanum honsarv 2 3 4 5 7 8 9 
Cerastium semidecandrum vararv 2 4 
Cerastium tomentosum silverarv 4 



Appendix 3. Artema - och i vilka objekt de forekommer 

Chmnomilla sum,eolens gatkamomill 4 I 

Chelidonium majus skeliirt 3 5 1 
' 

Circium an1ense akertistel 1 2 ' 3 4 6 8 9 
Circium palustre karrtistel 9 
Convallaria maja/is liljekonvalj 3 4 8 
Convolvulus arvensis akervinda 3 
Cory/us ave/la,,a hassel 5 8 
Cotoneaster inte2errimus oxbiir 1 
Cotoneaster lucidus hackoxbar 6 
Crataegus sp hairtom 1 5 6 7 9 
Cystopteris fragi!is stenbriiken 1 4 
Dactylis glomerata hundaxing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Dactylorhiza macu/ata jungfru marie nycklar 4 
Daucus carota morot 6 
Deschampsia cespitosa tuvtatel 4 5 
Deschampsia flexuosa krustatel 1 2 3 4 5 6 7 8 
Dianthus barbatus borstnejlika 4 
Dianthus deltoides backneilika 3 4 6 7 
Draba muralis lunddraba 7 
Dryopteris ft/ix-mas traion 1 3 4 7 
Elymus repens kvickrot 1 3 4 5 6 7 8 9 
Epilobium angustifo/ium miolkort 1 4 6 
Epi/obium ci/iatum amerikansk dunort 4 
Epi/obium co//i1111111 backdunort 8 
Equisetum sy!vaticum skogsfraken 8 9 
Erophila vema nagelort 2 3 
Erysimum cheiranthoides akerkarel 9 
Euvhorbia helioscopia revormstorel 9 
Euphrasia nemorosa grii. ogontrost 4 
Fallovia co11volv11/11s akerbinda 1 2 4 6 7 8 
Festuca ovina fii.rsvingel 1 2 3 4 6 7 
Festuca pratensis iingsvingel 4 6 9 
f!?stuca rubra riidsvingel 1 3 4 5 6 7 8 9 
Fi/ipendu/a 11/maria iilggriis 2 4 5 6 8 9 
Nlipendu/a mlgaris brudbrod 1 2 3 4 5 6 7 
Fragaria moschata parksmultron 7 
Fragaria vesca smultron 1 2 3 4 5 6 8 
FraJ?aria viridis backsmultron 1 2 
Fraxinus exelcior ask 1 5 
Ga/eovsis epeciosa hampdii.n 4 
Galeopsis tetrahit pipdan 3 6 8 
Galium album stormara 2 3 4 5 6 7 8 9 
Galium aparine snarjmara 4 
Gali11111 boreale vitmara 1 2 3 4 5 6 7 
Ga/ium valustre vattenmii.ra 9 
Galium uliginosum sumpmii.ra 4 9 
Galium verum gulmara 1 2 3 4 5 6 7 
Geranium pusillum sparvnava 5 7 8 
Geranium robertianum stinkniiva 4 7 8 
Geranium sylvaticum skogsniiva 2 4 5 8 9 
Geum rivale humleblomster 7 8 9 
Geum urbanum nejlikrot 2 5 
G/yceria f111ila11s rnannagras 5 
Gnaphalium 11/igi110s11m sumpnoppa 4 



Appendix 3. Artema - och i vilka objelct de forekommer 

Helianthemum nummularium solviinda 7 
Hesveris matronalis hesperis 7 8 
Hieracium gr. Stivtolevidea kvastfibblor 3 8 
Hieracium "'· Tridentata stvvfibbla 6 7 
Hieracium gr. Vu!rmtifonnia ha<rfibblor 8 
Hieracium pilosella grafibbla 1 2 3 4 5 6 7 8 
Hieracium 11mbellat11111 flockfibbla 1 2 3 5 6 
Hordeum vulgare sexradiot kom 6 
Hvpericum macu/atum fyrkantig johannesort 1 3 4 5 6 8 9 
Hvnericum pe,joratum iikta iohannesort 1 2 3 4 6 7 8 9 
Iris pseudacorus sviirdslilja 7 
Juncus ef/11s11s . 

veketag . 4 9 
Juninerus communis en ? 4 6 
Knautia arvensis akerviidd 2 3 5 
Lactuca muralis skogssallat 8 
Lactuca serriola taggsallat 6 
Lamium album vitc lister 5 
Laosana communis harkal 4 8 
Laserpilium latifo/ium soenort 7 
Lathvrus linifo/ius gokiirt 1 3 4 5 
Lathyrus vratensis rmlvial 1 2 5 7 8 9 
Lepidium camvestre faltkrassing 8 
Leucanthemum vulgare prastkrage 3 4 5 8 9 
Lilium martagon krollilja 5 
Linaria vulrmris m.dsporre 1 4 6 8 
Lonicera xylosteum skogstrv 7 
Lotus corniculatus kiiringtand 1 3 4 
Luvinus polyphvllus blomsterluoin 8 
Luzula campestris knippfiyle 1 2 3 4 
Luzula mu/tiflora iingsfivle 1 5 7 
Luzula pilosa varfrvle 1 
Lychnis viscaria tiiirblomster 1 2 3 6 7 
Lysimachia nummularia penningblad 5 8 
Lysimachia vulgaris videort 4 
Ma/us domeslica ape! 5 
Ma/us sy!vestris vildapel 2 
Malva moschata myskrnalva 4 
Matricaria maritima baldersbra 2 3 4 6 
Medical!O /upulina hundelusem 4 6 
Melampyrum cristatum korskovall 1 3 
Me/ampyrum nemorosum lundkovall 8 9 
Melampvrum vratense iingskovall 4 5 7 
Melica nutans bergsslok 7 8 
Mi/ium effusum hiisslebrodd 8 
Moehringia trinervia skogsnarv 1 
Myosotis arvensis akerf'orgiitmigej 1 3 4 8 9 
Myosotis ramosissima back:fcirgiitmigej 1 3 6 7 9 
Myosotis stricta varf'orgiitmigei 1 2 
Odoniles vu/fwris rodtonna 3 
Orthilia secunda bjorkpyrola 4 
Pavm•er dubium rawallmo 3 
Phleum phleoides flentimotei 1 2 3 7 9 
Ph/eum pratense timotei 2 3 4 5 6 7 
Piceaabies gran 1 4 6 



Appendix 3, Artema - och i vilka objekt de forekommer 

Pimpi11el/a saxifraf!a bockrot 1 2 3 4 i 
----

Pinus sv/vestris tall 1 3 4 6 7 i 
Plallfago /anceo/ata svartkampar 1 2 3 4 6 7 I 
Plm1faf!O major oroblad 2 4 5 8 
Pla11tago media rodkampar 4 
Paa compressa bernoroe 2 4 5 7 
Poa nemora/is lundgroe 2 5 8 9 
Paa pratensis angso:roe 1 2 3 4 5 6 7 8 
Poasupina tramnorOe 2 4 7 
Paa trivia/is karrgroe 5 7 9 
Polyf!ala vulgaris ·um!fiulin 1 3 4 
Po/ygo11atum odoratum 

. 
getrams 5 8 

Po/yf!onum aviculare tramport 2 4 
Polypodium vu!f(are stensota 1 7 8 
Popu!us tremula asp 2 3 4 5 6 8 
Pote11tilla arge11tea femfingerort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Potellfilla erecta blodrot 3 
Potentilla palustris krakklover 1 
Pote11tilla repta11s revfingerort 1 2 4 
Potentil/a tabernae111011ta11i smafingerort 3 
Primula veris gullviva 2 3 4 7 8 
Prune/la vulgaris brunort 4 
Prunus avium sotkorsbar 4 5 
Pr111111s padus hagg 7 
Pnmus spinosa slan 1 2 3 5 7 
P11lsatilla vulgaris backsiopa 1 2 
Quercus robur ek 3 5 7 8 
Rammculus acris smorblomma 2 3 5 8 9 
Rammcu/us auricomus majsmorblomma 1 4 5 7 9 
Ra111111c11/11s volya11themos backsmorblomma 1 3 4 6 7 
Rammculus repens revsn1orblomma 4 5 9 
Rha1111111s cathartica getapel 1 7 
Rhinanthus minor angskallra 3 
Ribes a/pi1111111 mabar 2 
Ribes uva-cri5pa krusbar 1 
Rosa caninalduma/is sten/nyponros 1 2 3 4 5 6 7 9 
Rosa rubif!i11osa aopelros 6 
Rosa villosa hartsros 1 7 
Rubus idaeus hallon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
R11b11s saxati/is stenbar 1 2 3 5 8 
Rumex acetosa angssyra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Rumex acetosella bergssvra 1 3 6 7 8 
Rumex crispus krusskrappa 2 4 
Sa/ix caprea salo 2 4 6 9 
Sambucus nif(ra flader 1 
Sambucus racemosa druvflader 2 
Sapo11aria o(fici11a/is sapnejlika 3 5 
Satureia acinos harrnvnta 1 
Saxijraga gra1111/ata mandelblomma 1 3 4 7 8 
Sc/eranthus mums gronknavel 1 2 3 4 5 6 7 9 
Scleranthus perrenis vitknavel 8 
Scrophularia nodosa flenort 7 
Sedum acre gul fetknoop 1 2 3 4 7 8 
Sedum aizoon ovllenfetblad 6 



Appendix 3. Artema - och i vilka obielct de fcirekommer 

Sedumalbum vit fetknopp 5 7 I 

Sedumammum liten fetknonn 4 I I I 
Sedum hvbridum sibiriskt fetblad I 8 I 
Sedum sexangulare kantig fetknonn 2 3 4 5 6 7 9 
Sedum te/enhium kiirleksort 1 3 5 6 7 8 9 
Senecio fi:'1

1/vaticus berukorsort 6 
Senecio viscosus klibbkorsort 3 9 
Senecio vuhraris korsort 3 
Silene alba vitbliira 4 
Si/ene nutans backglim 1 3 
So/ida5!o ccmadensis kanadensiskt onllris 8 9 
Solidago '""GIi/ea hostgullris 4 
So!idago virgaurea oullris 1 8 
Sorbus aucunaria r6nn 1 2 3 4 5 6 7 8 
Sorbus intennedia oxel 5 8 
Sver<'ula morisonii varsnergel 6 
Stet/aria uraminea griisstiamblomma 1 3 4 5 6 7 8 9 
Ste/laria media vatarv 3 4 8 
Succisa pratensis angsviidd 4 
Svmphorica,pus rivularis snobar 5 
Symphytum officinale iikta vallort 3 
Tanacetwn vulgare renfana 6 
Taraxacum gr. Vulgaria ograsmaskrosor 2 3 4 5 6 8 9 
17,/asni alnestre backskarvfro 1 2 3 
Thlasni arvense penninoort 3 9 
Thlaspi arvense nenningort 
Thymus serpyllum baclctimjan 3 
Tori/is iavonica rodkorvel 4 
Tragovogon pratensis angshaverrot 2 3 4 5 8 
lhfolium arvense harklover 1 2 3 5 6 7 8 9 
Trijolium dubi11111 tr~dklover 7 
Trijolium hvhridum alsikeklover 4 8 
Trijolium medium skogsklover 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Trifolium montanum backklover 1 2 3 
Trifolium nratense rodklover 1 2 3 4 5 
Trijolium repens vitklover 2 3 4 5 6 7 8 9 
Trisetumflm1escens gullhavre 2 
Tussilago jarfara hiisthov 8 9 
Urtica dioica briinniissla 1 2 4 5 6 8 9 
Vaccinium mvrtil/us blabar 3 4 5 
Vaccinium vilis-idaea lingon 3 
Veronica arvensis faltveronika 2 5 6 8 
Veronica chamaedrvs teveronika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Veronica ;;ii;cina/is arennris 4 6 7 8 
Veronica serpyl/ifo/ia majveronika 4 6 9 
Viburnum opulus olvon 1 2 
Viciacracca krakvicker 3 4 5 6 8 9 
Vicia hirsuta duvvicker 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Viciasepium hiickvicker 2 4 5 7 9 
Vicia tetrasperma soarvvicker 1 2 3 4 5 6 7 9 
Vinca minor vintergrona 5 
Vincetoxicum hinmdinarea tulkort 7 8 
Viola an1e11sis akerviol 2 3 4 5 7 
Viola canina iinQsviol 1 3 4 6 8 



Appendix 3, Arterna - och i vilka objekt de fcirekommer 

Viola hirta buskviol 4 7 
Viola odorata luktviol 5 ! 
Viola valustris kiirrviol 4 ' I 

Viola riviniana skogsviol 5 
Viola tricolor styvmorsviol 6 8 9 
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