Skötsel av naturbetesmarker
Sammanställning från workshop 19 november, 2007, Uppsala
Samarrangemang av Centrum för biologisk mångfald och ArtDatabanken
Sammanställt av Weronika Axelsson Linkowski, Centrum för biologisk mångfald (CBM), med
bidrag från deltagande artexperter.

Skötseln av naturbetesmarker är som bekant en ständigt het potatis inom naturvården,
hävdtidpunkt och röjningsbehov diskuteras mellan olika artspevialister och markägare och
rådgivare hamnar i korselden. Argumenten är ofta tämligen känslomässiga, och forskare och
artexperter har hittills inte lyckats enas om någon mer objektiv vägledning - en villrådig
markägare kan få närmast vilket svar som helst beroende på vilken expert som tillfrågas.
Målet med denna workshop var att samla och analysera de kunskaper om skötsel av
naturbetesmark som finns bland experter på olika artgrupper. Målet var bland annat att belysa
vilka artgrupper och värden i naturbetesmark som verkligen är oförenliga, vilka skötselformer
som skulle kunna tillgodose olika arters krav, samt vilka allvarliga kunskapsluckor som finns.
Artexperter inbjöds för att kort presentera vilka ekologiska faktorer i naturbetesmark som "deras"
organismgrupp kräver eller gynnas av, vad den inte tål samt vilka skötselformer som skulle kunna
tillgodose kraven.
Detta är en skriftlig sammanställning av workshopen och förhoppningsvis ska den följas upp med
ett seminarium dit även praktiker inbjuds.
Schema:
Introduktion
Hur betar en ko?
Dyngbaggar & Jordlöpare
Mossor & Lavar
Kärlväxter
Strandängsfåglar
Bin & Fjärilar
Svampar
Vedlevande insekter

Tommy Lennartsson & Mikael Svensson
Maja Pelve
Håkan Ljungberg
Henrik Weibull
Tommy Lennartsson
Richard Ottvall
Markus Frazén
Johan Nitare
Jonas Hedin

Sammanfattningar & diskussion
Instruktioner till artgruppspresentatörer:
•
•
•
•

Hur viktiga är gräsmarker, d.v.s. naturliga slåtter- och betesmarker, för artgruppen? Vilka
slags gräsmarker är viktigast? Vilka delar av Sverige är viktigast?
Vilka är artgruppens viktigaste ekologiska krav? Skilj gärna på helt nödvändiga faktorer
(obligata krav, ”tillräckligt bra”) och optimala förhållanden. Diskutera gärna olika krav
under olika stadier i livscykeln.
Vilken hävd av gräsmarkerna skulle kunna tillgodose kraven? Vilken hävd hotar arterna
och varför? Är olämplig hävd en viktig hotorsak för artgruppen, i förhållande till andra
hot?
Vad vet vi egentligen om artgruppen och dess krav, med källkritiska ögon? Exempelvis:
Vad är faktiska observationer respektive indirekta slutsatser och antaganden? Kan
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sampling-effekter påverka bilden (Lättare att håva fjärilar och skalbaggar i
obetad/svagbetad vegetation? Lättare hitta jordlöpare i kort/gles vegetation? Lättare att
hitta kärlväxter som blommar/är obetade? Får man så få fynd av sällsynta dyngbaggar att
de nästan bara hittas i lägen/mockor där de har särskilt hög täthet, även om de även finns
i andra miljöer, kanske totalt sett i större numerär?
Att tänka på inför diskussion och sammanfattning:
• Vad vet vi? Vilken ny kunskap behövs?
• Fördelar och nackdelar med dagens naturvårdshävd.
• Nödvändiga förändringar i hävden?
• Förslag på nya hävdformer som skulle kunna lösa vissa hävdproblem?
Deltagare:
Markus.Franzen@zooekol.lu.se; Maja.Pelve a02mape1@stud.slu.se,
Hakan.Ljungberg@artdata.slu.se; Anders.Jacobson@artdata.slu.se; Jonas.Hedin@g.lst.se;
henrik.weibull@naturcentrum.se; Richard.Ottvall@zooekol.lu.se; janne.bjorklund@mail.iponly.net; anna.lindhagen@naturvardsverket.se; martin.sjodahl@sjv.se;
jorgen.wissman@ekol.slu.se, Mikael.Svensson@artdata.slu.se; Tommy.Lennartsson@cbm.slu.se;
Weronika.Linkowski@cbm.slu.se, eva.sporndly@huv.slu.se; johan.nitare@skogsstyrelsen.se
Introduktion Tommy Lennartsson CBM & Mikael Svensson Artdatabanken

Historisk sköttes betesmarkerna för att få så
mycket foder som möjligt.

Idag finns inte foder behovet och styrmedel
har tagit över rollen som styrande kraft.
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I dagens skötsel av naturliga fodermarker finns
en rad reglerande metoder
Som antigen är:
• Regelstyrda
• Uppföljningsstyrda
• Definitionsstyrda
• Målstyrda
Till dessa styrmedel kommer även kontroll,
som ibland tycks vara viktigare än reglerna i
sig.
Artdirektiv, åtgärdsplander och skötsel av
typiska arter, inför ett artbaserat perspektiv.
En artbaserad skötsel ställer en rad nya frågor
och villkor på skötseln:
•
•
•
•
•

Fokus på en art/artgrupp → biologisk
mångfald i biotopen?
Det bästa för en art/artgrupp →
tillräckligt bra för alla artgrupper?
Kunskap om arter → slutsatser om
hävd?

Helst skulle man vilja att kunskapen direkt
kunde ge information om lämplig skötsel. Det
krävs dock en analys i flera steg för att få
denna information. Det gäller att för varje
hotad art hitta de kritiska/känsliga
livsstadierna/händelserna utan vilka arterna
inte kan fortleva.
Då är det viktigt att skilja på nödvändiga
faktorer och optimala faktorer. Förhållanden
måste vara tillräckligt bra men behöver inte
vara optimala. Det går knappt att åstadkomma
optima för alla arter på samma plats.
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Och sedan identifiera de nödvändiga
ekologiska faktorer som påverkar de olika
stadierna
Därefter följer det svåraste:
Att utifrån de nödvändiga ekologiska faktorer
finna de skötselkomponenter som uppfyller
artens krav och därefter sätta samman dessa i
en lämplig skötselregim.
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Vad betar korna på naturbetesmarker? Maja Pelve Institutinen för husdjurens utfodring
och vård, SLU
Frågeställningar
1. Föredrar djuren vissa typer av
vegetation?
1. Vilket näringsinnehåll har olika
vegetationstyper på naturbete?
1. Finns det ett samband mellan djurens
betesval och betets näringsinnehåll?
Betande nötboskap.

1. Sker det någon transport av näring
mellan vegetationstyper?

Förberedelser
Besök i hagarna – studie av vegetationen –
instudering av olika vegetationstyper
Kartritning med hjälp av flygbilder, ögonmått,
gamla kartor och terrängkartor
Fastställning av vegetationstyperna: torr (T),
torr/frisk (TF), frisk (F), blöt (B),
skogsvegetation (S), nyigenlagd åker (NÅ)
och gammal åker (GÅ).
Exempel på torr vegetation.

Försöket
Genom att veta andelen olika vegetationstyper
och observera var djuren tillbringade sin tid
kunde djurens preferens studeras.
Djuren föredrog att beta på åkertyperna, även
frisk mark var mer välbesökt än vad den
förekom i.
Beror det på att växterna har olika
näringsinnehåll i de olika vegetationstyperna?
Exempel på frisk vegetation.
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Resultat
•

Endast råproteininnehållet i betet hade
ett signifikant samband med
betesselektion.

•

Vegetationstyperna (som
klassvariabler) förklarade djurens
betesval bättre än något kvalitetsmått.

•

Osäkert om vegetationstypens andel
av beteshagen är signifikant eller ej.

•

Betesmängden var inte signifikant
något år.

Exempel på blöt vegetation.

Sammanfattning
•

•
•

Djuren föredrar före detta. åker, både
gammal och ny…… detta beror
förmodligen på näringsinnehållet, och
inte på tillgänglig betesmängd
Hur stor del av hagen
vegetationstyperna utgör spelar
förmodligen viss roll
Det sker knappast någon oönskad
näringstransport

Tidigare åker som nu betas.
Enkel rankning av vegetationstyperna:

Näringstransport?
En liten pilotstudie antyder att det inte sker
någon större transport av näring från
näringsrika till näringsfattiga vegetationstyper.
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Dyngbaggar & Jordlöpare Håkan Ljungberg Artdatabanken
Viktiga ekologiska krav för:
Jordlöpare:
• tidiga successionsstadier: kort, gles
vegetation
• varmt mikroklimat
• födokrav ofta dåligt kända

Jordlöparen bombarderbaggen (Brachinus
crepitans). Arten är mest känd för sin förmåga
att försvara sig mot predatorer med ett
”bombardemang” av het ånga. Ur två körtlar i
bakkroppsspetsen avfyras kemikalier, vilka
reagerar med varandra under kraftig
värmeutveckling och en fullt hörbar puff.

Dyngbaggar:
• spillning under reproduktionsperioden
• kort, gles vegetation
• varmt mikroklimat
• vissa arter näringsspecialister

Dessa gräsmarker är viktigast för:

Dessa gräsmarker är viktigast för:

Jordlöpare:
• sandmarker
• alvar, torrängar
• ljunghedar
• strandängar, slåttermader

Dyngbaggar:
• sandmarker
• alvar, torrängar
• ljunghedar

Hur viktiga är gräsmarkerna?
• kraven kan ibland uppfyllas i andra
typer av mark, t.ex. trädesåkrar,
ruderatmarker, täkter

Hur viktiga är gräsmarkerna?
• Obligata, dyngbaggar klarar sig inte
utan betesmarker. De behöver
djurspillning

Var i Sverige finns de viktigaste
gräsmarkerna för:

Jordlöpare:
• torrmarksarter i Sydsverige
• våtmarksarter mer utbredda
Dyngbaggar:
• torrmarksarter i Sydsverige
Palpbaggarna (Sphaeridium sp.) är först på
mockan.
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Lämplig hävd av gräsmarker för att passa:
Jordlöpare:
• sandmarksarter: trampslitage som ger
lucker grässvål/markblottor
• våtmarksarter: tillräcklig med bete
eller tramp för att undvika
förnatillväxt
Dyngbaggar:
• trampslitage som ger lucker
grässvål/markblottor
Gotländsk betesmark med markblottor och
dynga.
Kunskapsläget om jordlöpare och dyngbaggar
är att generella habitatkrav oftast är relativt
välkända och belagda med kvantitativa data
Men…
Exakt varför vissa arter är knutna till vissa
habitat är ofta okänt.

Streckdyngbaggen (Aphodius merdarius) en av
de mest hotade arterna i Sverige.

Streckdyngbaggar är aktiva tidigt på våren,
kräver torra, öppna marker och är specialist på
hästspillning. Streckdyngbaggarna är en liten
art med begränsad spridningsförmåga.
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Tänkbara anledningar till konflikter 1
•
•

•

•

Tänkbara anledningar till konflikter 2
•

naturvårdsskötseln” är en kompromiss
som egentligen inte gynnar någon
artgrupp.
arterna har problem att samexistera i
betesmarker idag eftersom alltför små
ytor inte ger tillräcklig variation inom
ytan.
arterna är knutna till betesmarker av
olika typ, men tvingas idag att
samexistera eftersom ett alltför
fragmenterat odlingslandskap inte ger
tillräcklig variation på landskapsnivå.
en igenväxande betesmark koloniseras
av arter vilka hör hemma i andra marker
(slåttermarker, gårdsmiljöer,
ruderatmarker). Även sådana arter kan
vara rödlistade!

•

•
•
•

olika personer menar olika saker med
”svagt hävdat”, ”välhävdat”, ”hårt
betat”, ”överbetat” etc.
många organismer ökar i ”den älskliga
fasen”. när hävden upphört, men
populationerna är inte långsiktigt
livskraftiga eftersom substrat- och
habitatkvaliteter inte är stabila.
Insektssamlare förstår inte alltid
skillnaden mellan tillfälligt hög
individtäthet och uthållig
framgångsrik reproduktion.
den miljö en art idag påträffas i kan
vara otypisk.
arter kan vara rödlistade/föremål för
åtgärdsprogramm på felaktiga
grunder.
”artexperter” saknar ibland ekologisk
förståelse.

Mossor & Lavar Henrik Weibull Naturcentrum AB
Viktiga miljöer för lavar och mossor i
gräsmarker är:

Solexponerade träd

•

Solexpenerade grova träd med grova
grenar och grov bark, s.k.
hagmarksträd

•

Hamlade träd

•

Exponerade block och klippor, både
sura och basiska

•

Alvarmarker
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Extremt viktiga gräsmarker är:
•

Trädbärande

•

Stenbärande

•

Vattenbärande

Hamlade träd

Det saknas kunskap om mossor har
diasporbanker. Speciellt dålig kunskap om
markarterna.

Viktiga delar av landet för mossor och lavar:
•

Från havsstränder till fjällen

Exponerade block och klippor
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Ekologiska krav:
För alla dessa element i gräsmarkerna krävs
att det finns en lång kontinuitet av lämpliga
substrat både i:

Alvarmarker

•

Tid, genom att miljöerna existerar
under en lång tid kan arter som har
liten spridning etablera sig och
fortleva. Ett enstaka träd kan hålla
flera populationer av arter som
behöver flera hundra år.

•

Rum, genom att det finns fler av
dessa gynnsamma element i närheten
av varandra minskar risken för
slumpvisa utdöenden och att
exempelvis det enda lämpliga trädet i
trakten faller omkull, eller den
solexponerade stenen av misstag täcks
med avverkat ris.

Speciellt mossor är ofta beroende av markfukt
och låg vegetation.

Betade översilade hällar, Bohuslän

Strandtuss (Tortula randii)
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Mikrotopografi:
Det är väldigt viktigt med stor heterogenitet
speciellt på den lilla skalan inom en gräsmark.
Heterogenitet uppkommer bland annat på
grund av markstörningar:
• tramp,
• vatten
• körvägar mm
Mikrotopografi

Mikrotopografi

Mikrotopografi med strandtuss
Markstörningar viktiga i alla habitat
•
•
•

Torka och tramp

Torrt
Blött
Antropogent skapade störningar som
grustag och körvägar.

Slutsatser mossor och lavar
• Bete alltid bra!
• Gärna hård hävd!
• För dålig hävd = DE STORA TAR
ÖVER!
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Blött och tramp

Markstörning i grustag

Kärlväxter Tommy Lennartsson Centrum för biologisk mångfald
Nödvändiga populationsparametrar för
kärlväxter
•

Frön måste bli nya plantor

•

Juvenila plantor måste överleva och
växa till reproduktiva

•

Reproduktiva plantor måste lyckas
med fröproduktionen

Fältgentianans livscykel

•

Inte för tjock förna (OBS inte samma
sak som tunnast möjliga förna –
överlevnaden av groddplantor sjunker
när förnan är riktigt tunn på grund av
uttorkning)

•

Inte för mycket konkurrens (fr.a. under
försommaren när plantorna är små).

•

Inte för mycket störning (fr.a. under
försommaren när plantorna är känsliga)

•

Inte för länge mellan fröproduktion och
lämpliga etableringsförhållanden
(kortlivad fröbank)

Fältgentiana:
Prob. of seedling establishment

För att nya plantor skall etableras krävs:

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0

20

40

60

Litter depth (mm)
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För att juvenila plantor skall överleva och växa
till reproduktiva krävs:
•

Inte för mycket konkurrens

•

Inte för mycket störning

•

Tramp ofta viktigare (farligare) än
betesstörning eftersom juvenilerna
vanligen är små och undkommer bete.

•

Låg mortalitet & snabb utveckling till
reproduktiv planta är viktigare än att
växa sig stor (d.v.s. producera många
frön).

För att reproduktiva plantor skall lyckas med
fröproduktionen krävs:
•

Inte för mycket störning innan mognad

•

Betes- och slåtteranpassningar fungerar
inte vid hårt (särskilt inte tidigt) bete

De tre stegen (etablering, överlevnad och
fröproduktion) måste sättas samman för att man
skall förstå hur hävden påverkar kärlväxter.
Om man till exempel sätter ihop fröproduktion
och etablering längs en gradient i betestryck ser
man att etablering är relativt konstant tills ett
tröskelvärde i vegetationshöjd och
förnatjocklek uppnåtts. I samma intervall ökar
fröproduktionen däremot nästan rätlinjigt med
minskat betestryck. Först vid riktigt hög
vegetationshöjd går fröproduktionen ner till
följd av konkurrens. Man kan således tillåta en
augustivegetation på minst 10 cm utan negativa
effekter på etableringen. Hårdare bete (innan
frömognad) minskar fröproduktionen men utan
att gynna etablering nämnvärt.

Sent och tidigt bete

1
0.8

Pr
op
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n

0.6

Fruktsättning

0.4

Etablering

0.2
0
0
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Vegetationshöjd (cm)

Figuren visar proportionell framgång hos
senblommande fältgentiana som en funktion av
vegetationshöjden i mitten av augusti. Hårt
bete ger låg vegetationshöjd och svagt bete
hög.
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Några övriga faktorer:
• Nästan ingen spontan spridning hos
kärlväxter i betesmarker –
ny/återetablering inget att räkna med
• Störningsregim och i vissa marker
torka är de viktigaste miljöfaktorerna –
jämfört med dem har andra faktorer,
t.ex. inavel, liten effekt
• Det är dåligt känt om vi har problem
med för lite pollination i vissa marker
eller om antalet pollinatörer räcker till
• Hävden ger effekter på växter både
både genom näringsutarmning och
störning. Vi vet mycket lite om hur
dessa två effekter förhåller sig till
varandra
Den övre figuren antyder att demografiska
effekter (liten populationsstorlek) är viktiga för
tidigblommande fältgentiana. Jämförs den
effekten med en annan (bättre) betesregim
(nedre figuren) ser man emellertid att hävden
har mycket större betydelse.

Strandängsvadare Richard Ottvall Avdelningen för zooekologi, Lunds universitet
Hur viktig är gräsmarkerna
•
•
•
•

29 arter (inkl. en ras) häckar i Sverige
– en är utgången
14 arter förekommer på gräsmarker
2 arter skulle försvinna om skötsel
upphör – rödspov och sydlig
kärrsnäppa
Ytterligare 7 arter skulle minska
påtagligt om skötsel upphör

Tofsvipa
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Vilka vadare minskar?
•
•

Jo, strandängsvadarna! (+ drillsnäppa)
Med ett undantag – skärfläcka

Av 9 rödlistade vadare är 8 knutna till
gräsmarker!

Rödbena

Hur viktiga är vadarna för gräsmarkerna?
•

Viktig indikator för en ”rätt” skötsel

•

Lätta att ta till sig för allmänheten och
beslutsfattare

Rödspov
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Strandängsvadarnas ekologiska krav
•
•
•
•
•
•

Vadarna är flyttfåglar
Hög adult överlevnad, låg
reproduktion
Våtmarksfåglar – fuktiga områden
Två strategier för boplatsen: helt
öppet eller gömt i vegetationen
Ungar födosöker ofta vid vatten och
en del arter i hög vegetation
En del arter undviker små ytor

Brushane

Vilken hävd krävs?
Studier har visat på högst tätheter i gräsmarker
som hävdas måttligt
Vad vet vi egentligen?
•
•
•
•

Kunskapsläget är skrämmande dåligt
Hävd är nödvändigt
Betydelsen av fuktiga områden?
Gässen är lokalt ett allvarligt problem

Är olämplig hävd ett hot?
•
•
•
•
•
•
•

Ja, men finns flera andra minst lika
viktiga hotorsaker
Förföljelse på övervintringsområdet
Åldersstigna populationer
Inavel
Dränering
Predation
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Nödvändiga förändringar
•

Kortsnaggade ängar måste bli mer
”lurviga”

•

Möjligt med mer slåtterängar?

•

Betesfria år i vissa områden?

Dagfjärilar & bin Markus Frazén Avdelningen för zooekologi, Lunds universitet
Hur viktiga är gräsmarker, det vill säga
naturliga slåtter- och betesmarker, för
artgruppen?
•

Ca 70% av dagfjärils- och bifaunan är
knuten till gräsmarker.

Vilka delar av Sverige är viktigast?

Veronikanätfjäril (Melitaea britomartis)

•

Södra Sverige artrikast – viktigast?

•

I södra Sverige är det hela 90%, I
norra lite färre.

Vad vet vi egentligen om artgrupperna?
Dagfjärilar:
• -förhållandevis god kunskap (jmf
andra insekter) om arter och viss
kunskap om skötsel
• veronikanätfjärilen,
mnemosynefjärilen, kronärtsblåvingen
Bin:
•
•

dålig kunskap om arter och skötsel
många (5%) klassade som utdöda

Storfibblebi (Panurgus banksianus)
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Vilka är artgruppens viktigaste ekologiska
krav?

Kartfjäril (Araschnia levana)

Dagfjärilar:
• värdväxt (larv)
• nektar (fullbildad)
• exponerad som ägg, larv, puppa och
fullbildad
• sol- och örtrikt
Bin:
•
•
•
•

Väddgökbi (Nomada armata)

pollenväxt (under flygtid)
nektar (under flygtid)
boresurs – boplats
sol- och blomrikt

Åkervädd är en indikatorväxt, många insekter
är beroende av dess nektar.

Många faktorer påverkar antal individer
och antalet arter – det är svårt att separera
effekter såsom:

Allmän metallvingesvärmare (Adscita statices)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Storlek av gräsmarker
Isolering av gräsmarker
Mosaik av gräsmarker
Andel betad gräsmark
Andel obetad gräsmark
Andel slåtteräng
Vegetationens höjd
Artrikedom växter
Mängd blommande blommor
Mängd åkervädd

Studerades på 20 gårdar i skogsbygd
i södra Småland.
Väddsandbi (Andrena hattorfiana)
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Resultat
Alla arter:
Åkervädd – positivt för bin & fjärilar
Bete – negativt för bin & fjärilar
Rödlistade arter:
Isolering - negativt för bin & fjärilar
Slåtter – positivt för bin
Liten bastardsvärmare (Zygaena viciae)

Vilken hävd av gräsmarkerna skulle kunna
tillgodose de ekologiska kraven?
Stora och oisolerade lokaler
helst….
•
•
•
•

Gårdar med mer än 1 hektar
traditionell slåtteräng
Ogödslade, örtrika områden som ej
betas eller slås av under juni-juli
Ett riktmärke: minst 20% av gården
betas sent eller slåttras
Hög täthet av åkervädd indikerar hög
artrikedom!

Väddsandbi (Andrena hattorfiana)
Nödvändiga faktorer och optimala
förhållanden
• värdväxter och nektarväxter måste
finnas!
Vilken hävd hotar arterna och varför?
• -ensidiga och hårda
skötselrekommendationer

Allmän metallvingesvärmare (Adscita statices)

Olämplig hävd är en viktig hotorsak för
artgrupperna, men…
• det finns stor potential för
förändringar
• Stöd till skötsel av gräsmarker
omsätter stora summor pengar
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Antalet dagfjärilar och bin minskar i hela
Europa, orsaker:
Andelen lokalt utdöda dagfjärilsarter
Land
Lokal
%utdöda
England
Monks wood 31
Tjeckien
Milovicky
16-21
wood
Sverige
Kullaberg
45
Sverige
Nöbble
44
Finland
Lohja
23

•

•
•
•

Ängs- och betesmarker försvinner
o exploatering etc
o intensifierat jord- och
skogsbruk
o igenväxning
Kvävenedfall
Klimatförändringar?
Skötselaspekter allt viktigare då ytan
minskar och kvaliteten blir sämre

Kunskapsluckor
•
•
•
•
•
•
Väddsandbi (Andrena hattorfiana)
•

Skötsel måste utvärderas,
sammanställas och dokumenteras
Arters ekologi och beteende
Skötsel (Arter) måste få högre status
och omsättas i praktiken
Skötsel måste ske professionellt
Kunskap omsättes sällan i praktiken
Många arter har specifika krav! (dock
skötsel ofta positivt för många andra
artergrupper)
Kunskapshantering
– ofta intryck av ett bra
kunskapsläge

Svampar i naturbetesmarker Johan Nitare Skogsstyrelsen
Gräsbundna marker (grässvålar) förekommer på alltifrån torra, friska och fuktiga ståndorter med
olika vegetation på kalkfattiga och kalkrika underlag. Viktigare än de fysikaliska
förutsättningarna på en viss plats är den historiska hävden (med slåtter och/eller bete), vilket låter
en vegetation med likartat utseende uppkomma på olika marktyper.
I dessa kulturbetingade gräsmarker uppträder under vissa förutsättningar en särskild konstellation
av marksvampar – ett speciellt svampsamhälle (mykosynusium). Detta svampsamhälle består av
kombinationer av arter ur släktena hagvaxskivlingar (Hygrocybe), sammetsmusseroner
(Dermoloma), rödskivlingar (Entoloma), små fingersvampar (Clavaria, Clavulinopsis,
Ramariopsis) och jordtungor (Geoglossum, Microglossum, Trichoglossum). Dessa svampar
benämns gemensamt för ”ängssvampar”. I vårt land är totalt ca 150 olika arter påträffade, vissa
relativt allmänna, andra sällsynta eller mycket sällsynta. Förekomst av rödlistade arter samt det
sammantagna artantalet inom ett område kan användas som en indikation på betesmarkens
skyddsvärde. Vissa mycket artrika lokaler kan exempelvis helt sakna ovanliga kärlväxter.
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Toppvaxskivling (Hygrocybe conica) Albrunna augusti 2004. Foto Urban Emanuelsson
Allt tyder på att ängssvamparna – trots att de tillhör olika taxonomiska grupper – har likartad
livstrategi och snarlika miljökrav. De bildar en dåligt känd form av endotrof mykorrhiza med
olika kärlväxter (av typen ljungmykorrhiza). Under torrperioder ligger svamparnas mycel
inkapslat i värdväxternas rötter vilka då blir sklerotierade. Ängssvampar kan under speciella
omständigheter även uppträda i skyddsvärda lövskogsbiotoper, främst då i fuktiga ädellövsskogar
på kalk i södra och mellersta Sverige. I gräsmarker förekommer de däremot spridda i hela landet.
Gemensamt för gräsmarker med ängssvampar (”vaxskivlingsängar”) är att de har låga halter av
växttillgängligt fosfor. Denna fosforbrist kan dels uppkomma genom långvarig och kontinuerlig
hävd, dels genom att fosforn binds kemiskt i ej upptagbara fosforföreningar, såsom
kalciumfosfater i områden med kalkrika jordar. Störst artrikedom och störst inslag av sällsynta
ängssvampar återfinns i kalkområden där det dessutom föreligger långvarig hävd. När
”kalkgynnade” ängssvampar stundom påträffas i sura urbergsbygder tyder detta på gräsmarker
med mycket långvarig hävd (oftast gammal slåttermark). Gräsmark som utgör slåttermark
(hackslått) är normalt artrikare än betesmark och det tycks vara de ”kalkgynnade” arterna som
under senare tid gått mest tillbaka i urbergsbygder sedan slåtterhävden upphört eller ersatts med
bete.
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Vaxgul vaxing (Hygrocybe ceracea) Fläckebo oktober 2001. Foto Urban Emanuelsson
Fruktkroppsbildningen sker oftast sent på hösten (sept-okt). Arternas frekvens och uppträdande
kan emellertid variera kraftigt mellan olika år. Flest arter förekommer på friska eller svagt fuktiga
marker och för att fruktifiera kräver svamparna långa sammanhängande perioder av markfukt, till
exempel långa perioder av nederbörd eller daggbildning. Rikligt med ängsvampar kan exempelvis
uppträda efter en nederbördsrik sommar. Generellt sett gynnas ängssvamparna av ”mossbelupna”
gräsmarker där markmossorna bidrar till att mineraljorden ständigt hålls något fuktig.
HOTBILD: Arealen lämpliga gräsmarker för ängssvampar har minskat mycket dramatiskt (!).
Många arter är idag rödlistade. Arterna försvinner snabbt med igenväxning och upphörd hävd. I
restaurerade gräsmarker eller i nyetablerad gräsmark saknas normalt ängssvampar helt. I
kalktrakter kan dock några få och vanliga arter påträffas efter ett par år av återupptagen hävd.
Samtliga arter slås ut med omedelbar verkan (och troligen irreversibelt) av en enda giva NPKhandelsgödsel. Troligen är det fosforkomponenten i gödseln som orsakar detta. Kväve – även
luftburet nedfall – är också negativt, men dess effekter är troligen mer av indirekt karaktär genom
att vegetationstäckets struktur och sammansättning successivt förändras.
Litteratur:
Nitare, J. 1988. Svensk botanisk tidskrift 82:341-368
Nitare, J., Jacobsson, S., Daun, R. 1993 Floravård I jordbrukslandskapet – skyddsvärda växter. i Ingelög,
T., m.fl. red
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Ängssvampar
•
•
•
•
•

På ”bra” fläckar kan man finna 10-30
arter på samma ställe.
En bra fläck håller sig fuktiga även de
torraste somrar.
Det finns många ängssvampar i
fäbomiljöer
Gräsklippare med uppsamlare magrar
ut gräsmarker snabbt
Ängssvampar är toleranta med
jordblottor.

Vedinsekter i gräsmarker Jonas Hedin Länsstyrelsen i Kronobergs län

Läderbagge (Osmoderma eremita)

Trädbevuxna gräsmarker -viktiga
vedinsektsmiljöer !
• Gamla ofta grova träd (bhd > 80 cm)
med multnande ved i olika former
• Hålträd
• Solexponerad multnande ved
• Grov multnande stående och liggande
ved
• Solexponerade sydvända bryn och
rikligt med blommande (tagg)buskar
• ”Varma rum” (varmt mikroklimat) i
gläntor med rik blomning
• Blommande örter och träd över hela
säsongen

Livsstrategier och anpassningar
•
•
•
•
•

Evolutionen har skapat arternas
anpassningar under många årmiljoner
Arterna har levat i ett starkt
människopräglat landskap i några
tusen år.
Trädbevuxna gräsmarker är många
vedinsekters ursprungsmiljö
Spridning och konkurrensförmåga
Metapopulationer

Ekoxe (Lucanus cervus)
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Var finns den grova multnande veden
idag?
•

Återfinns idag huvudsakligen i gamla
inägors gräsmarker (f.d. ängsmarker),
parker, godsmiljöer, kyrkogårdar,
alléer och tätorter

Hur använder insekterna den multnande
veden?
• Primära vedkonsumenter- innerbark
och ved
•
•
•

Ädelguldbagge (Gnorimus nobilis)

•
•
•
•
•
•

Svampkonsumenter- fruktkroppar,
sporer, mycel
Predatorer och parasiter
Spillnings- och
gnagmjölskonsumenter
Boplats
Konstruktionsmaterial
Skydd mot predatorer
Skydd mot omvärlden, t.ex. torka
Övervintringsplats
4-5 olika insektsamhällen avlöser
varandra
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Insektsordningar i ved
•
•
•
•
•

Skalbaggar ca 1000 arter vedlevande
(1300)
Steklar
Fjärilar
Flugor
Halvvingar

Svart guldbagge (Gnorimus variabilis)

Bra strukturer som bör finnas i
gräsmarker lämpliga för vedinsekter:
•
•
•
•
•

Många gamla grova ekar och andra
lövträd med stora mängder multnande
ved
De står dessutom i ett relativt öppet
landskap med god solinstrålning ☺
Mulmhål
Gläntor
Sydvända bryn

Strukturer som saknas i detta bryn!
•
•
•

Lågor
Trädföryngring
Blommor för nektar och pollen
tillgång

HOT!
•
•
•

Åldersglapp – ingen föryngring
Rik blomning och buskskikt saknas
Grov multnande ved avlägsnas –
särskilt grova döda träd

Samt…
•

Miljövänligt biobränsle som ligger
staplat kan förvandlas till massgravar
för vedlevande insekter
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Förslag på förändring
• Återplantering av taggbuskar och
återskapande av sydvända bryn
•

Restaurering av marginalmarker
(vägkanter, kratfledningsgator,
utmagrade åkrar) för att åstadkomma
områden med rik blomning april-aug

•

Faunadepåer med grov multnande ved

•

Initiera hålbildning ”veteranising”

•

Skötsel av gamla levande träd så att
de överlever så länge som möjligt –
gallra fram hela inägan!

•

Flisa inte ekgrot i östra Småland!

Efterföljande diskussion och sammanfattning Mikael Svensson & Weronika Linkowski
Processer
• Störning
• Utarmning
• Fosforbrist
• Röjning
• Skötsel (hävd)
• Ängshävd
• Fungerande dynamik
• Variation/mosaiker
• Stora arealer
• Kontinuitet

En rad processer som nämndes under dagen,
som utpekades som särskilt viktiga för de arter
som är beroende av hävdade gräsmarker för
sin överlevnad.
Observera särskilt att störning, fungerande
dynamik och variation/mosaik är speciellt
svårt att skriva in i skötselplaner.
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Olika strukturer i gräsmarker
• Markblottor
• Nektar
• Pollen
• Växter
• Dynga
• Mykorrhiza-partners
• Sten
• Kulturelement
• Gamla träd
• Låg vegetation
• Tunn förna
• Bryn
• Buskar
• Tuvighet/tufsighet
• Lä och sol
• Vatten/hydrologi
• Multnande ved

Strandängar
• Trädfritt
• Bar jord
• Dyflator
• Blå bård
• Golfbanegräsmattor
Men…
• Tufsighet”
• Luddkrissla
• Rörsvingel
• Markhäckande fåglar
• Kornknarr
Lite dramatiskt sagt:
”Igenväxning förstör marker som inte hävdas
idag; skötsel förstör marker som hävdas idag”

Dessa strukturer utpekades som viktiga för
fler av de hotade organismgrupperna
Hur ser en ”optimal” gräsmark ut? Går det att
få med alla strukturer på samma ställe eller
kommer det att bli varken ”hackat eller
malet”?
Lösningen är kanske olika typer av
gräsmarker med varierad skötsel.

Strandängar kan tyckas vara ett enkelt fall av
gräsmarker med homogena krav, men är det
verkligen så?
Det finns många exempel på hotade arter som
snarare minskar än ökar då ”god” hävd uppnås
på strandängar. Önskan om att rationallisera
bort stängsel på de skyddsvärda strandängarna
kan resultera i att arter som kräver halvhög
vegetation försvinner.

Hur kan man initiera kompromisstänkandet
inom naturvården? Hur väljer man vilken arts
som skall bevaras?
Skötsel kontra hävd?
Ek kontra rödspov?
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Ariellt och kvantitativt är alla artexperter
överrens om att ohävd och igenväxning är det
enskilt största hotet mot de hävdberoende
arternas fortsatta överlevnad.

Kvalitativt finns en stor farhåga om att
skötseln likriktas och rationaliseras för hårt
spå att den slutar att efterlikna den
traditionella hävd, där det fanns både variation
i tid och rum. Det största farhågan är att de
”bra” områden som idag finns kommer att
förstöras och på så vi försvinner de sista
populationerna av känsliga arter.

Försiktighetsprincipen tillämpas i förhållande
till miljöstöden genom att ta bort så mycket som
möjligt. J. Nitare

Entreprenörerna har ett skogstänk och träden
lämnas i jämmna rader. J-O. Björklund

Vid naturvårdsröjningar ”tar man i ” för att
slippa göra om allt nästa år igen. M. Svensson

Sektorstänket gör att arterna bara behöver
finnas i de för ändamålet avsatta reservat
istället för att satsa på att de finns överallt. A.
Jacobsson

Citat från diskussionen sammanställda av Mikael Svensson.
Det historiska landskapet skapat utifrån brist på foder. Dagens landskap präglat av bristen på
betesdjur och hävd.
Nationellt och regionalt finns det ingen brist på betesdjur. Kanske lokalt och områdesmässigt.
Hur stort var betestrycket på olika typer av marker? I förhållande till inägo/utmarkskonceptet.
Bete på inägomark mycket hårdare idag än i går.
Fokusera på det som ska finans kvar, inte på det som ska bort. Ängsmarker med svag hävd är
kanske ett problem. Kan vara så att det är lättare att hävda bort en art än att den försvinner till
följd av igenväxning. Svag hävd ger långa tidsfrister, medan för intensiv hävd kan ge mycket
snabba effekter.
Marginalmarker mycket viktiga. Slogs tidigare, körs numera med gräsklippare! Försvinnandet av
mikrohabitat kan ha slagit ut många viktiga refugier. Rödlistade och sällsynta arter kan ha varit
historisk sällsynta. Problemet idag är att många vanliga arter försvinner i rasande takt, t.ex.
blåvingar och nätfjärilar.
Vad är viktigast att bevara ”farfars kära landskap” eller arterna. Vad har fokus på 1880-talet
landskap för bäring på bevarandet av den biologiska mångfalden.
Dagens landskap är inte samma som gårdagen. Viktigt att se på landskapet på ett pragmatiskt sätt.
Historien säger inte så mycket om arterna och deras förekomst eller krav.
Det stora problemet är inte överbete utan igenväxning. I vissa fall kan dock för hårt hävd vara ett
problem på områdesnivå.
Viktigt att gå ner på objektsnivå när man diskuterar ”skötselkonflikter”. Nödvändigt att prioritera
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skötselåtgärder utifrån enskilda arter/artgrupper. Igenväxning det stora problemet ur
Rödlistesynpunkt. Känns som back-lash när man börjar prata om minskad hävd. Är det
nödvändigt att hitta nya lösningar eller nya miljöer där arterna kan finnas.
JH: Minskat hävdtryck är inte samma sak som att förorda igenväxning.
Igenväxning största problemet, fel hävd det näst största problemet för kärlväxter i
Uppland. För fjärilar är fel hävd kanske det största problemet. Vilka artgrupper går att kombinera
och vilka är oförenliga? Utgår vi från arternas ekologi kan vi definiera strukturer, men det är svårt
att hitta rätt hävd. Viktigt att inte hänga upp oss på historien.
Analyser av 1800-talets landskap kan ge förklaringar till landskapets historia och därmed dess
utseende. Landskapsförändringar välkända. Dagens landskap med högre näringsstatus, större
påverkan från skog, mindre arealer etc. Bra att utgå från arternas krav, men vi måste veta hur det
fungerar på lång sikt. Därför bör vi utgå från traditionell kunskap.
Svårt att förstå att igenväxning är ett problem utifrån de studier som finns. Utifrån erfarenheter
från södra Sverige förefaller igenväxning t.o.m. vara ett litet problem. Exploatering och förändrad
markanvändning viktigare. Skjutfält viktiga – när betades de senast? Skötsel viktigare.
Igenväxning förstör marker som inte hävdas idag; skötsel förstör marker som hävdas idag.
ÅGP ger oss mycket information om arter som vi saknat kunskap om. Troligen nödvändigt att
arbeta med vissa arter i vissa områden.
Hävd kan vara ett besvärligt begrepp, då det kan låsa oss tankemässigt.
Vad är syftet, målet eller visionen?
Viktigt att fundera kring landskapets struktur och vilka förändringar näringen genomgår. Viktigt
med praktiska överväganden för brukaren. Hur hanterar vi nya frågeställningar, nya
arronderingssystem etc? På vilka sätt kan vi hantera frågan om biologisk mångfald inom ramen
för det nya lantbruket?
Igenväxning ENORMT negativt för svampar. Stor förtvivlan över att djuren går på fel ställen.
Bondens landskap en bra mall för biologisk mångfald; vi kan aldrig lära oss tillräckligt mycket
om tillräckligt många arter för att det ska bli bra.
Hela landskapet är skött utifrån förekomsten av kärlväxter. Normen för de senaste 30 årens
naturvårdsarbete.
Dyngbaggar, bin m.fl. kräver störning. ÅGP-arbetet har avslöjat konkreta konflikter på
områdesnivå – skötsel för beteskänsliga arter kontra störningskrävande arter. Viktigt att vi
försöker konkretisera diskussionen för att få fram riktlinjer och råd.
Viktigt att inte alltid sträva mot optimum, utan att det för arter som mår bra kan räcka med en
”tillräcklig” nivå. Räcker det att släppa djuren på rätt marker. Vilka arter står i konflikt med
varandra.
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Konflikter mellan vitt stråfly, luddkrisslemal och sydlig kärrsnäppa.
Skötseln av dessa områden problematisk. Känns ålderdomligt.
Olika arter värderas olika.
LST är en naturvårdsbiologisk anakronism!
Problemet med sydlig kärrsnäppa i sydvästra Skåne är bristen på reproduktion. Förutom sura
skånska bönder där vapenhot ibland verkar vara den enda framkomliga vägen. Predatorkontroll
kritisk faktor som måste genomföras omedelbart.
Det kan ibland vara bra med en viss tröghet i systemen. Gör att trovärdigheten kan öka.
Kontinuitet viktigt för att bevara trovärdigheten i kontakten med markägare och brukare.
Naturvården måste fungera i produktionslandskapet. Alla konflikter går inte att lösa i alla
områden.
Utgår man från arternas krav borde det gå att hitta kompromisser.
Det behövs tid för utveckling. Hur får man igång en utvecklande diskussion på skötselområdet?
Vägkanter är miljöer med enorm potential som ersättningsmarker för många hävdberoende arter.
Svinrotsvecklaren har sina bästa förekomster i breda vägkanter på Gotland. Borde gå att skapa
optimala förhållanden i dessa nya miljöer.
Att hänskjuta vissa arter till vägkanter är att lämna mallen för det gamla kulturlandskapet.
Vägkanter har stor potential inte minst areellt.
Viktigt att inte separera olika delar av kulturlandskapet, eller olika typer av nyttjande av naturen
från bevarandet av hotade arter. Varför bevara arter frikopplat från landskapet.
Snarare viktigt att man måste försöka se nya vägar.
Mycket okunnighet gör att det blir fel. Buskar röjs till sista tagg, istället för på ett måttligt sätt.
Många marker hanteras på ett ”överdrivet” sätt. Hur förhindrar man den typen av galenskaper.
Man tar ofta i mer än man behöver, särskilt om man lejer entreprenörer.
Om man ska vara försiktig ska man öppna upp så mycket som möjligt och ta bort så mycket som
möjligt. Tanken om det snaggade landskapet är mycket stark.
Skogstänket besvärligt.
Uppdelningen av näringarna i olika strukturer är ett stort problem. Ett begränsat geografiskt
tänkande gör systemet sårbart för fel.
Viktigt med bakvända tänkare för att få bra entreprenörer och rådgivare.
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Konflikter kan uppstå när man ser t.ex. på kraven på dynga tidigt på våren då det kan innebära att
man måste ha tidigt bete.
Tidsmässig dynamik, rotation, varierande skötsel kan vara sätt att lösa problemen.
Kort intensivt bete under några dagar på våren – ”fagning” medelst bete. Hur kan man hantera
olika typer av betesstyrning?
Problem med akuta åtgärder i ett fåtal fall. Viktigt att jobba med andra aktörer
(landsbygdsenheter, SKS) för att få hela landskap att fungera.
Går det att få fram bättre rekommendationer för hävdtryck i olika typer av marker? Eld som
skötselåtgärd eller som restaureringsåtgärd.
Kan förmodligen fungera även om det inte finns några historiska prejudikat.
Går det att definiera ekologiskt betestryck för olika marker? Lågt, medel eller välhävdat.
Viktigt att hävden tar hänsyn till artinnehållet.
Kunskapsstöd för såväl naturtyper som arter.
Många vanliga arter på fallrepet bland t.ex. dagfjärilar
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