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• I Sverige är förekomsten av blåbärs- och
lingonris lägre i områden med hög kväve-
deposition än i områden med låg deposi-
tion.

• Kvävedepositionen tycks vara en viktig
förklaring till varför blåbär och lingon är
ovanligare i sydvästra Sverige än i norra
delen av landet.

• En minskad förekomst av bärris får nega-
tiva konsekvenser för ett stort antal arter
av t.ex. insekter och fåglar.

• Samspelet mellan växter och deras natur-
liga fiender, t.ex. parasitsvampar, kan vara
viktigt för vegetationsförändringar orsa-
kade av kväve.

• Studiens inventeringsmetod, förekomst av
arter på små provytor, kommer att använ-
das vid Riksinventeringen av skog 2003.
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Kvävets effekt på förekomsten
av blåbär, lingon och kruståtel
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Typisk svensk grandominerad skog där fältskiktet
domineras av blåbär och lingonris, vilka är anpassade till låg
kvävetillgång. En ökad kvävetillgång i sådan skog t. ex. genom
deposition av luftföroreningar kan leda till stora förändringar i
artsammansättningen i fältskiktet.



Till följd av diverse mänskligt
relaterade aktiviteter som ökad
användning av konstgödsel och

förbränning av fossila bränslen har
mängden kväve i omlopp mer än för-
dubblats jämfört med det som anses
vara naturligt. Resultatet blir att hal-
terna av olika kväveföreningar ökar i
atmosfären. Kväveföreningarna kan då
spridas långa sträckor, för att sedan
blandas med regnvatten och falla ner
(deponeras) som kväveberikad neder-
börd. En ökad kvävetillgång kan leda
till stora förändringar av växtsamhällen
eftersom arter som är anpassade till låg
kvävetillgång lätt blir utkonkurrerade
av arter som är anpassade till en högre
kvävetillgång.

Kvävebegränsade ekosystem
är mest utsatta
Barrskogar i Skandinavien är typiska
kvävebegränsade ekosystem. Många
växtarter, som blåbär (Vaccinium myrtillus)
och lingon (Vaccinium vitis-idaea) har
under lång tid anpassat sig till låg till-
gång av kväve. En ökad tillgång av
kväve, t.ex. genom skogsgödsling eller
deposition av kväveföreningar från luft-
föroreningar, kan tänkas leda till att
sådana arter minskar i förekomst,  medan
andra arter som gynnas av hög kväve-
tillgång, t.ex. kruståtel (Deschámpsia
flexuosa)  i stället ökar.

Skillnad mellan nord och syd
I Sverige följer kvävedepositionen en
gradient från sydväst mot nordost. De-

positionen är störst i sydvästra delen av
landet (> 20 kg kväve per ha och år) för
att sedan successivt minska i nordostlig
riktning och endast vara 1–2 kg kväve
per hektar och år i den nordostligaste
delen av landet. Det är troligt att detta
också skapar en gradient i påverkan på
vegetationen. Man kan alltså förvänta
sig att om det finns några effekter på
vegetationen skall de vara störst i de
sydvästra delarna av landet.

Gödslingsförsök
i norra Sverige
Norra Sverige med dess låga kväve-
deposition lämpar sig bra för studier av
fältskiktsvegetationen vid ökad kväve-
tillförsel. Med olika gödslingsalternativ
kan man studera hur förändringar av
fältskiktsvegetationen uppstår och vilka
faktorer som är viktiga för dessa för-
ändringar.

För att bl.a. svara på sådana frågor
etablerades 1996 därför flera gödslings-
försök inom Svartbergets försökspark i
Vindeln. Dessa försök ingår i ett av
MISTRA finanserat projekt kallat

ASTA (International and National
Abatement Strategies for Trans-
boundary Air Pollution) som syftar till
att få fram faktaunderlag till internatio-
nella förhandlingar om minskningar av
utsläpp av kväveföreningar.

Gödsling missgynnade blåbär
och gynnade kruståtel
Efter fem års gödslingsförsök kan man
konstatera att blåbär, som är en lång-
samt växande art, har minskat i före-
komst, medan förekomsten av kruståtel
ökat. Minskningen av blåbärsriset var
32 procent i de ytor som gödslats med
motsvarande 50 kg kväve per ha och år
och 17 procent i de ytor som gödslats
med 12,5 kg kväve per ha och år.
Kruståtel var fyra till fem gånger vanli-
gare i de ytor som gödslats jämfört med
ogödslade kontrollytor

Parasitsvamp spelar viktig roll
Förekomsten av en parasitsvamp (Val-
densia heterodoxa), som angriper blåbär
ökade efter kvävegödsling. Svamp-
angreppet gör att blåbärsbladen fälls

Figur 2. |  Blåbärsblad
som är angripet av

parasitsvampen Valdensia
heterodoxa. Svampen
ökar i förekomst vid

kvävegödsling och kraftiga
angrepp avlövar riset. Till

följd av den förbättrade
ljustillgången kan

kruståtel expandera.

Figur 3. |  Resultat av den landsomfattande inventeringen. Andelen provytor med förekomst av: (a) blåbär, (c) lingon, (d)
kruståtel. Figur (b) visar andelen av provytorna med förekomst av blåbär där bladen visar symptom på att vara infekterade av
parasitsvampen V. heterodoxa.I figur (a) representerar isoklinlinjerna 3, 6, 9 and 12 den totala depositionen av kväve (kg per ha
och år). Dessa isoklinlinjer avgränsar således områden med olika nivåer av kvävedeposition.
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redan i mitten av sommaren. Parasit-
svampen visade sig vara mycket viktig
för ökningen av kruståtel, då blad-
fällningen gör att ljustillgången för krus-
tåtel ökar. Eftersom kruståtel är bättre
anpassad till hög ljus- och kvävetillgång
jämfört med blåbär, leder detta till att
gräset kan breda ut sig.

Dessa resultat visar att samspelet
mellan växter och deras naturliga fien-
der, som t.ex. parasitsvampar, kan vara
viktiga för kväveorsakade vegetations-
förändringar. Det visar också att miljö-
förändringar som ökad kvävetillgång
påverkar många olika delar av ett eko-
system och att det kan vara svårt att
förutsäga den långsiktiga utvecklingen.

Rikstäckande inventering
Inom ASTA-projektet har också en
studie genomförts i samarbete med
Riksskogstaxeringen. I ett systematiskt
utlagt stickprov av 557 provpunkter i
svensk barrskog inventerades förekom-
sten av blåbärs- och lingonris på små
provytor. Förekomsten jämfördes där-
efter mellan områden med olika stor
kvävedeposition.

Resultaten visar
liknande mönster
Resultaten av den riksomfattande in-
venteringen visade att både blåbär och
lingon var ovanligare i områden med
hög kvävedeposition än i områden med
låg deposition (figur 3). Dessutom fö-
rekom blåbärsriset i glesare bestånd och
var i högre grad angripet av parasit-
svampen V. heterodoxa i områden med
hög deposition av kväve (figur 4).

Eftersom gradienten i kväve-
deposition sammanfaller med många
andra gradienter, t.ex. i nederbörd och
temperatur, kan man inte säkert säga
vad skillnaderna mellan områden beror
på. En del av de skillnader som obser-
verades härrör säkerligen från naturliga
skillnader i förekomst av dessa arter.

Dock visade inventeringen ett
mönster i förekomst av blåbärs- och
lingonris, som stämmer väl överens
med resultat från gödslingsförsöken.
Detta tyder på att kväve kan ha bidragit
till den låga förekomsten av bärris i
områden med höga depositionsnivåer.

Figur 4.|Fördelat på de fem kvävedepositionsklasserna visas här andelen av
provytorna med förekomst av blåbär där riset, (a) förekommer i små beståndsstorlekar,
(b) visar symptom på infektion av parasitsvampen V. heterodoxa.
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Figur 5. | Andelen av provytorna med förekomst av (a) blåbär, (b) lingon och
(c) kruståtel, fördelat på beståndstyp inom var och en av de fem kvävedepositions-
klasserna.
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Har kruståtel ökat?
Kruståtel visade sig i gödslingsförsöken
vara starkt gynnad av en ökad kväve-
tillgång. Man kan därför också förvänta
sig att arten är vanligare i områden med
hög kvävedeposition.

I den landsomfattande invente-
ringen gick det dock inte att belägga
några skillnader i förekomst mellan
områden med hög respektive låg depo-
sition av kväve (figur 3). Möjligen kan
detta bero på den använda inventerings-
metoden. För att kunna dra slutsatser
om hur kruståtelns förekomst påverkas
behövs mer detaljerade studier.

Markens ursprungliga
näringsförhållanden inverkar
Hur ett område påverkas av en ökad
kvävedeposition beror till viss del på
markens ursprungliga näringstillstånd.
Den landsomfattande inventeringen
visade att i områden med hög kväve-
deposition var förekomsten av blåbär
mer knuten till talldominerad mark
vilket inte var fallet i områden med
lägre deposition (figur 5). De negativa
effekterna av kvävenedfall kan alltså
vara mindre på talldominerade marker,
som generellt är mer näringsfattiga än
grandominerade marker. Detta tyder
på att fattiga områden kan ta emot mer
kvävenedfall innan det uppstår föränd-
ringar i de vanligaste fältskiktsarternas
förekomst, men det kan finnas andra
arter som påverkas negativt. Innan några
generella slutsatser kan dras krävs där-
för mer ingående studier av både van-
liga och ovanliga arter på sådan mark.

Skogens täthet inverkar också
Moderna skogsbruksmetoder resulte-
rar ofta i välslutna skogar, vilket kan
påverka markvegetationens samman-
sättning och täthet. Skogarnas virkes-
förråd har ökat kraftigt de senaste 30–
40 åren och mest i granskogar från den
sydvästra delen av landet. De tall-
dominerade skogarna har inte föränd-

rats lika mycket, så skillnaden mellan
beståndstyperna har kraftigt förstärkts
under perioden. Samtidigt har gran-
skogarnas andel av arealen ökat i södra
Sverige. Bärrisen är sannolikt negativt
påverkade av både kvävedeposition  och
låg ljustillgång till följd av ökat virkes-
förråd, vilket kan förklara den låga fö-
rekomsten av bärris i granskogar i
Sydvästsverige.

Stora konsekvenser av
minskande bärris
En rad insekter och insektslarver lever
av blåbärs- och lingonris. Dessa utgör i
sin tur föda för många andra djur och
en minskad förekomst av dessa ris-
växter kan få negativa effekter inte bara
på insektsarter utan även på andra djur.
Våra skogshöns är exempelvis bero-
ende av god tillgång på insektslarver, då
dessa utgör stapelföda under kycklingar-
nas första levnadsveckor.

Fortsatt övervakning
i ny skepnad
Behovet av att  långsiktigt kunna följa
förändringar av t.ex. vegetationens sam-
mansättning har ökat i takt med att
biologisk mångfald har uppvärderats i
samhället.  Riksskogstaxeringen (RT)
startade 1923 med uppgift att övervaka
landets skogliga resurser, medan
Ståndortskarteringen (SK) sedan 1983
skött den rena vegetationsövervak-
ningen.

Övervakningen av de skogliga re-
surserna omarbetas inför 2003. RT och
SK kommer då att samlas under ett
gemensamt namn, Riksinventeringen
av skog. Inventeringarnas innehåll och
metoder kommer till viss del att för-
ändras, bl.a. kommer övervakningen av
vegetation att använda två metoder.
SK:s traditionella metoder, förekomst
och täckningsgrad på stora provytor,
ska kombineras med den använda me-
todiken i denna studie,  förekomst på
små provytor.

Studier av vegetationsförändringar
är komplicerade, och resultatet påver-
kas av en rad faktorer.  Miljööver-
vakningen måste därför vara generell,
såväl med avseende på urval av prov-
ytor som art. Med beprövad metodik,
systematiskt utlagda provytor och en
generös artlista finns förutsättningarna
för att upptäcka uppkomna föränd-
ringar.


