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Sammanfattning med tabell

Indikatorarter är arter av växter, svampar och djur som genom sin förekomst berättar om dolda fakto-
rer eller kvaliteter i ett område eller i en biotop. Denna rapport behandlar olika aspekter på indikator-
arter som är knutna till ängs- och betesmarker.

Det huvudsakliga syftet är att resonera om och hur man kan övervaka och utvärdera utvecklingen av
kvaliteterna i ängs- och betesmarker med hjälp av indikatorarter. Samhället har satsat stora resurser på
att utreda, inventera, vårda och säkerställa naturvärdena i ogödslade, icke-kultiverade ängs- och be-
tesmarker. Dessa marker är ett viktigt refugium för många hotade arter och de utgör också ett viktigt
biologiskt kulturarv. För att undersöka om ängs- och betesmarkerna utvecklas på ett gynnsamt sätt
måste ett kvalitetskontrollsystem upprättas. Svaret som ett sådant system skall ge är om kvaliteterna
ökar eller minskar i ängs- och hagmarkerna. En väg kan vara att övervaka dessa kvaliteter med hjälp
av olika organismer. De ekologiska orsakerna är en annan sak som får tas upp på annat sätt. Det första
steget är att välja lämpliga arter och nästa steg är att välja metoder.

Jordbruksverket är miljömålsansvarigt för ”Rikt odlingslandskap” och därför skyldiga att rapportera
till miljömålsrådet hur odlingslandskapet utvecklas och om nya delmål behövs. De delmål som finns
för ängs- och betesmarker (ÄoB) behandlar dels areal och dels kvalitet. Areal mäts lätt men för att
avläsa kvalitet behövs någon typ av index. Detta index måste vara tydligt och enkelt för t.ex. politiker
att förstå. Det måste dessutom göras så kostnadseffektivt som möjligt, till exempel genom samordning
med NILS (Naturinventering av Landskapet i Sverige, Esseen 2001) samt ängs- och betesmarksin-
venteringen (ÄoB).

I ängs- och betesmarker finns, vid sidan av kärlväxterna, en mängd värdefulla och hävdberoende grupper av
växter och djur, bl.a. lavar och mossor på gamla träd.  Foto: Svante Hultengren.

Denna rapport skall ses som en kunskapsöversikt över indikatorarter i ängs- och betesmarker och skall
också utgöra stöd för urval av metoder, arter, substrat och strukturer som skall övervakas. I rapporten
behandlas ett flertal terrestra och adekvata växt- och djurgrupper men ett slutligt urval av arter görs
först i samband med att övervakningsmetoderna fastställts. Under arbetets gång har även andra grup-
per bearbetats och analyserats men befunnits vara svåra att använda p.g.a. både praktiska och veten-
skapliga orsaker. I vissa fall saknas anknytning till ängs- och betesmarker. Exempel på utelämnade
grupper är spindeldjur, alger, mångfotingar, kräftdjur och fiskar.
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En rad olika forskare och andra experter har konsulterats och de har också bidragit till eller skrivit
delar av rapporten. Experterna har besvarat en rad frågor och redogjort huruvida respektive artgrupp
(enskilda arter eller hela samhällen) på ett eller annat sätt kan indikera höga naturvårdskvaliteter i
slåtter- och betesmarker. Kvalitet är ganska nära associerat till rödlistade arter (Gärdefors 2000), sig-
nalarter (Nitare 2000) och indikatorarter (manual ängs- och betesmarksinventeringen) och de skulle
kunna ge ett bra mått på kvaliteten.

Traditionellt används i första hand kärlväxter som indikatorer på kvaliteter i ängs- och betesmarker
men det finns också andra grupper med stark anknytning till hävden. Många arter har ängs- och be-
tesmarker som en av flera livsmiljöer och är minst lika beroende av att landskapet fungerar som biolo-
giskt livsrum. I detta projekt handlar det dock i första hand om arter som huvudsakligen lever i ängs-
och betesmarksobjekten. De kvaliteter som riskerar att försvinna om ÄoB försvinner är de som i första
hand skall studeras.

Vi bedömer det som möjligt att gå vidare med arter som indikatorer. Vår bedömning är att systemet
delvis kan baseras på befintlig kunskap men att övervakningen också måste kompletteras med speci-
alinventeringar. Av kostnadsskäl är det emellertid önskvärt att data från befintlig övervakning används
i så stor omfattning som möjligt. En önskan är också att insamlade biodata kan användas för att skapa
ett index. Med hjälp av befintlig kunskap och utredningar jämte kvalitativa kompletteringar går det
sannolikt att ta fram ett kvalitetsbaserat värdeindex för ängs- och betesmarkernas tillstånd. Här följer
en sammanfattning av vilka grupper som kan lämpa sig.

Fåglar kan sannolikt användas som indikatorer och det går att utifrån biotopsammansättning att förutse
vilken arter som finns (eller skall finnas) inom ett område. Generellt är fåglar mer beroende av land-
skapets sammansättning än av enskilda ÄoB-objekt. Strandängar är däremot en naturtyp med starkt
hävdgynnad fågelfauna och i denna miljö kan enstaka arter fungera som indikatorer.

Grod- och kräldjur är inte direkt beroende av hävd men kräldjur föredrar öppen mark och även häll-
marker. Flera arter trivs också i olika igenväxningsstadier. Tramp av klövdjur är viktigt, liksom sol-
sken är gynnsamt. På Österlen indikerar lövgroda och klockgroda höga naturvärden. De flesta arterna
är lätta att känna igen och det är under lektid lätt att mäta förekomsterna kvantitativt. Enstaka arter kan
användas och olika former av artinriktat faunaväkteri ger bra indikationer om naturvärdet!

Många insekter (humlor och bin) som nyttjar blommor gynnas naturligtvis av att örter och gräs får
blomma och sedan gå i frö. Sådana arter har minskat starkt vilket hör samman med ängsskötselns
dramatiska tillbakagång. Även på landskapsnivå har blomrikedomen minskat. Arterna kan övervakas
indirekt genom att inventera viktiga pollinatörer. Framför allt gäller detta humlor och solitära bin,
eftersom dessa är pollenätare. Man kan alltså erhålla ett mått på florala resurser i ett landskap genom
att räkna arter. Vissa typer av marker, t.ex. sandstäpp, sandhed och alvarmarker, har många arter med
speciella krav som måste ha särskilda övervakningsprogram. Man skulle också kunna inventera sär-
skilt värdefulla pollenväxter t.ex. liten blåklocka och svinrot. Antal arter (totalantal och/eller artin-
ventering) bedöms vara en bra indikator som kan användas i ett urval av objekt.

Fjärilspopulationer ser ofta ut att vara vitala tills de plötsligt sjunker och många specialiserade arter
ökar inte trots gynnsamma yttre förutsättningar. Många fjärilar är värdväxtspecifika och habitatbero-
ende vilket gör att förändringar slår igenom direkt. Kunskaperna om fjärilar är också relativt goda
vilket gör dem lämpliga för övervakning. Stora regionala skillnader gör att olika artlistor måste använ-
das. Inventering kan kombineras med humlor och blomflugor då de har samma rörelsemönster som
fjärilar. Vi bedömer det som mycket relevant att ha med fjärilar eftersom många rödlistade arter är
knutna till odlingslandskapet. Metodiken skulle kunna vara totalinventering i ett mindre urval av ob-
jekt!
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Apollofjärilslarver, Gotland. Foto: Svante Hultengren.

Vedlevande skalbaggar, som är goda kvalitetsindikatorer, övervakas genom att substraten, t. ex. soli-
tärträd, alléer och andra gamla träd i odlingslandskapet kartläggs. Vissa arter, t.ex. läderbagge finns
inte överallt tros goda yttre förutsättningar, p.g.a. dålig spridning. Vedinsekter går bra att inventera i
stort sett året runt, dygnet runt och är med denna aspekt utmärkta att kombinera med t.ex. lavar. Kva-
liteter kan alltså kartläggas genom substratinventering i många objekt kompletterad med specialin-
ventering i urval av objekt.

Bland skalbaggar är jordlöpare och dyngbaggar två viktiga grupper i betesmarker. De är beroende av
ett varmt mikroklimat samt tillgång till spillning (dyngbaggar). Också bland växtlevande skalbaggar
(främst familjerna bladbaggar och vivlar) är åtskilliga arter knutna till örtrika gräsmarker med stort
inslag av tidiga successionsstadier (d.v.s. välhävdade betesmarker). Mikroklimatet är också viktigt för
dessa grupper. Åtskilliga vivlar uppträder t.ex. huvudsakligen på torra och varma marker, även om
värdväxten också finns i andra miljöer. Tyvärr är kunskapen alltför fragmentarisk för dessa grupper
för att de skall vara användbara i övervakningssammanhang. Ett ”polariserat landskap”, med enbart
skog och hårdhävdad mark är inte särskilt intressant, vilket antyder det mosaikartade landskapets be-
tydelse för många insekter. Marker med hårdbetade kärnor omgivna av extensivt betade marker är bäst
för dessa arter. Dyngbaggar, jordlöpare och andra betesgynnade arter är synnerligen relevanta som
indikatorer men de måste specialinventeras i vissa objekt.

Kärlväxterna är centrala i ängs- och hagmarker. Övervakning kan inriktas på biotopstrukturer, men
man måste också veta att strukturen verkligen utnyttjas. Därför måste övervakning kompletteras med
arter. Nödvändigt för många kärlväxter i ängs- och betesmarker är att de får sätta frön samt att frön
blir plantor. Många frösättande arter kräver olika hävd och det är alltså omöjligt att hitta ett specifikt
optimum. Bra arter är t.ex. 1. monokarper, de blommar bara en gång och har begränsad vegetativ för-
ökning, 2. lågvuxna arter, 3. beteskänsliga men ljuskrävande arter. Med dessa kriterier kan man välja
ca 5 arter per region. Indikatorartslista (negativa och positiva) kan användas i många objekt, ängs och
betesmarkinventeringens artlista och resultat kan men fördel användas. Floraväkteri (noggrann karte-
ring av enskilda populationer) kan användas för särskilt ovanliga arter.

Flera lavar är lämpliga. Lavar trivs i speciella habitat i ängs- och betesmarker. De är lätta att inventera
året om och många arter är tämligen lätta att känna igen. Träd, hällmarker av olika typer, blottad jord,
främst kalkrik sådan, utgör viktiga habitat i ängs- och betesmarker. Det finns många indikatorarter
samt rödlistade arter inom gruppen. Lavarna är relativt lätta att övervaka, d.v.s. finna och räkna på
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olika sätt. Inventeringsmetoder finns utvecklade. Indikatorartslista används i många objekt jämte flo-
raväkteri för urval av arter.

Viktiga substrat för mossor är träd, sten och bar jord. Betesmarker är viktiga för ca 150 olika arter,
många av dessa är svårspridda. Mossorna finns alltså i marker med lång störningskontinuitet. Negativa
indikatorer, som t.ex. hakmossa, minskar möjligheterna för andra ”nakenjordsarter”. Vi bedömer att
specialinventeringar i vissa objekt kan ge bra indikatorvärde. Ett fåtal arter enligt lista i ett större antal
objekt skulle också kunna ge viktig information om kvaliteternas utveckling.

Svampar är en bra grupp att övervaka men kräver speciell metodik eftersom de är sporadiskt uppdy-
kande. Vissa gräsmarker med rik kärlväxtflora är bra svampmarker, men i marker där hävdberoende
kärlväxter saknas kan svampar vara bra komplement. Även här kan negativa arter tas med, t.ex. nitro-
fila. Vedsvampar är nyckelarter och kan fungera som indikatorer men det är svårinventerade då rötan
inuti träden är viktigast. Övervakning i fyra nivåer föreslås: 1. Artantal ger ett värdeindex. 2. Refe-
rensytor med kontinuerlig hävd bör också följas för att övervaka långsiktiga förändringar. 3. Två till
tre vanliga arter kan följas i många objekt. 4. Exklusiva arter/lokal kan följas särskilt (floraväkteri).

Tabell 1

Tabellen visar de grupper av organismer som vi bedömt vara de mest relevanta som indikatorer på höga naturvärden knut-
na till hävdade ängs- och betesmarker (ÄoB). Ingen särskild hänsyn har tagits till hävdintensitet eller hävdkvalitet. En bedöm-

ning av huruvida det går att utnyttja befintliga uppgifter eller om nya inventeringar måste göras har också gjorts        .

Viktiga
livsmiljöer

Befintliga data
från NILS

Data från ÄoB
kan nyttjas

Special-
inventeringar

krävs

Övervakning via
flora- och

faunaväkteri

Metodik Kommentarer

Landlevande
snäckor och

sniglar

Träd, rikkärr,
stensamlingar

Antal arter, sållning,
fåtal objekt Slåtter gynnsamt, bete missgynnar

(refugiala i odlingslandskapet).

Fladdermöss Landskaps-
mosaiker indirekt

Nattinventering,
detektor

Fladdermöss relevanta (även små-
gnagare). Svårinventerade.

Fjärilar
Gräsmarker,

blommor,
mosaiker

Håvning, artinven-
tering Dagfjärilar = hävdkvaliteter. Väder-

och årstidsberoende.

Fåglar Landskap,
strandängar

Kikare, artinven-
tering

Många hävdgynnade arter, även
kombinationer (trädskikt-buskskikt-
gräsvål). Snabb respons på hävdfö-

rändringar.

Grod- och
kräldjur

Mosaiker,
vatten-

samlingar.
indirekt

Vårlek, art- och
individräkning

Kombinationer (småvatten-fastmark
-övervintringsplatser). Relativt snabb

respons på hävdförändringar.

Gräshoppor Landskap,
gräsmarker

Inventering av
spelläten

Kärlväxter Jord, grässvå-
lar, vatten

Totalinventering,
provytor, linjetaxe-

ring

Många bra indikatorer på hävdkonti-
nuitet, hävdintensitet. Även negativa

indikatorer.

Lavar Träd, sten
(jord) indirekt indirekt

Provytor, provträd Intressanta på träd, kalkrik jord, på
hällar och översilningsytor i betes-

marker.

Mossor Träd, sten, bar
jord, kärr.

Provytor En intressant grupp som kan kopplas
till kvalitet på träd, jord, klippor och

våtmarker.

Spillningslevande
arter,

jordlöpare,
vedskalbaggar

Träd, ved,
spillning,

blottad jord,
strandängar

indirekt indirekt

Artinevnetring,
sållning Många arter i hävdberoende miljöer.

Steklar
Blomrikedom,

sandmark,
mikroklimat

Antal arter, totalin-
venteringar

Endast gaddsteklar är tillräckligt
kända: humlor, solitära bin, rovstek-

lar. Bra värdeindikatorer.

Storsvampar Grässvål, jord
Indikatorarter,

provrutor
Många hävdgynnade arter. Flera arter
känsliga för användning av konstgöd-

sel. Svårinventerade.
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Inledning

Arealen ängs- och hagmarker i Sverige har minskat dramatiskt och av 1800-talets vidsträckta odlings-
landskap finns idag enbart spridda fragment kvar. Landskapsomvandlingens effekter på den biologiska
mångfalden är naturligtvis lika omfattande. I våra fåtaliga kvarvarande slåtterängar, hagmarker och
utmarksbeten finns det fortfarande kvar betydande, men starkt hotade naturvärden. Samhället har ock-
så satsat stora resurser på att säkerställa denna viktiga del av det biologiska och kulturhistoriska arvet.

Under åren 1988-1993 genomfördes en omfattande ängs- och hagmarksinventering i hela landet. Re-
sultatet visade att antalet värdefulla objekt var ganska få och arealerna små. Bevarandeåtgärderna i
ängs- och hagmarkerna, i form av bete, slåtter m.m., har sedermera genomförts med hjälp av statligt
styrda instrument som NOLA, landskapsvårdsersättningar, reservatsbildningar, EU-stöd m.m. Återin-
venteringar visar emellertid på en vikande kvalitet i många objekt. Under 2002 har en ny inventering
av ängs- och hagmarker påbörjats (nu kallad ängs- och betesmarksinventeringen).

Det finns, mot bakgrund av att samhället satsat stora resurser i bevarandet, ett omfattande behov av att
kontrollera och följa upp kvaliteten i ängs- och betesmarker. Viktiga frågor att besvara är:

• Hur förändras den biologiska mångfalden i allmänhet och den hävdberoende floran och faunan i
synnerhet?

• Finns det något sätt att övervaka kvalitetsförändringar i ängs- och betesmarker?

Uppdraget

Naturcentrum AB har av Jordbruksverket fått i uppdrag att undersöka om det kan finnas lämpliga ”in-
dikatorer” bland de arter som påträffas i ängs- och betesmarker, samt att föreslå metoder för att över-
vaka dessa. Indikatorerna skall fungera som känsliga mätare av kvalitetsförändringar och de skall vara
relativt enkla och kostandseffektiva att övervaka.

Arealer och skötselintensitet i ängs- och betesmarker kan följas upp med statistik från miljöstödsverk-
samheten och med hjälp av den nya ängs- och betesmarksinventeringen. Dessa mått ger dock först och
främst en indirekt beskrivning av kvalitén av det biologiska värdeinnehållet i ängs- och betesmarker.
Vi vet sedan tidigare att värden går förlorade när ängs- och betesmarker överges eller om hävdinten-
siteten sjunker. Kännedomen om hur värdena förändras under längre tid vid bibehållen areal och sköt-
selintensitet är emellertid bristfälligt känd. Det gäller att övervaka hur de skötselvillkor som gäller för
miljöstöden ibland påverkar bevarandevärdena. Det är också viktigt att finna mätsystem för de värden
man önskar bevara genom insatserna, annars finns det risk att samhällets resurser missar målet.

Syftet med detta dokument är att förutsättningslöst diskutera om och vilka arter och metoder man kan
använda för att mäta förändringar i ängs- och betesmarker. Mätningen skulle kunna utföras med hjälp
av ett urval växt-, svamp- och djurarter som på lämpligt vis ”reagerar” på hävdförändringar i ängs- och
betesmarker. I dokumentet diskuteras också biologiska indikatorer på naturvärde, ”signalarter”, som
kan komplettera den information som redan finns inom ”Ängs- och Betesmarksinventeringen”, NILS
(Naturinventering av Landskapet i Sverige, Esseen 2001) och CAP:s miljöeffekter (Common Agri-
cultural Policy, Johansson 2000).
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Ängs- och betesmarkerna erbjuder både ögonfägnad och rik biologisk mångfald. Landskapets storskaliga för-
ändringar under 1900-talet har gjort att ängs- och betesmarkerna numera för en tynande tillvaro. Samhället
har investerat stora ekonomiska resurser i de kvarvarande markerna. Övervakning av kvalitetsförändringar i
ängs- och betesmarker är därför nödvändigt för att utvärdera om samhällets stöd får avsedd effekt. Prakbru-
nört Prunella grandiflora, Gotland, Foto: Svante Hultengren.

Det är t.ex. önskvärt att NILS provytor skall användas så långt som möjligt inom övervakningen. Här
kommer IRF-fotografering att ske med regelbundna intervall och de erbjuder en unik möjlighet till
övervakning i mellanskala. Är det inte möjligt att använda sig av ängs- och betesmarksobjekt inom
NILS rutor bör man ändå försöka finna användbara kopplingar till NILS-nätet.

En viktig fråga är alltså i vilken mån inventeringen/övervakningen kan göras inom ramen för NILS
ordinarie inventeringar, eller om särskilda, riktade program bör genomföras. Särskild hänsyn kan gälla
storlek på stickprovet, omdrevsintervall (antalet år mellan inventeringar), tidpunkt på året för inven-
tering och särskild kompetens för inventering och artbestämning.

Uppdragets syfte och genomförande

Uppdraget har varit att ta fram en förstudie rörande indikatorsystem för biologisk mångfald i ängs- och
hagmarker. Gunnar Rosqvist har fungerat som kontaktperson vid jordbruksverket.

Syftet har varit:

• att utröna om förutsättningar finns att skapa ett praktiskt hanterbart indikatorsystem som kan
följa utvecklingen av ängs- och betesmarkernas kvaliteter i form av hävdbetingad fauna och flora.

• att utgöra ett stöd för ställningstaganden om utveckling av ett praktiskt användbart indikatorsy-
stem.

Arbetet skall resultera i en presentation av ett urval arter/artgrupper som representerar olika aspekter
av den biologiska mångfalden i ängs- och betesmarker.
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Viktiga frågeställningar

• Hur definierar vi begreppet hävdbetingad fauna och flora?
• Hur definierar vi begreppet indikatorart?
• Principiella skillnader mellan att välja ”ekologiska indikatorarter” kontra ”naturvärdesarter”.
• Vilka kvalitéer skall/bör ett indikatorsystem omfatta?
• Hur påverkas våra möjligheter att i framtiden analysera resultatet beroende på om vi använder

indikatorer inom en viss artgrupp jämfört med att inventera alla identifierbara arter inom grup-
pen?

• Vilka samband finns mellan val av indikatorer och undersökningsmetodik?

Rapportens innehåll

Dokumentet innehåller följande delar.

• En allmän diskussion kring indikatorarter och andra viktiga begrepp som berör kvaliteter i ängs-
och betesmarker.

• Förslag på övervakningsbara arter eller artgrupper.
• Förslag på prioriteringsordning bland organismgrupperna och övervakningsbara arter.
• Huvuddragen i möjliga inventeringsmodeller för övervakning (kommer senare!).
• Diskussion kring behov av fördjupade studier för att besvara frågeställningarna kring indikator-

arter i ängs- och betesmarker.
• Ett urval arter/artgrupper som representerar olika aspekter av den biologiska mångfalden i våra

ängs- och betesmarker. Här behandlas beroendet av olika strukturer och substrat i ängs- och
betesmarker och deras lämplighet som indikatorarter på hävd och biologiska kvaliteter
(BILAGA).

Exempel på kopplingar mellan grupp och strukturer i ängs- och betesmarker:

Fjärilar – foderväxt (larv), kombination av mikrohabitat, landskapsdynamik
Kärlväxter – ogödslade grässvålar
Lavar – gamla grova träd
Mossor – störd jord, trampstigar
Svampar – särkskilda markförhållanden, tramp, naturgödsel, m.m.
Vildbin (solitära bin & humlor) – blomrikedom, speciella pollenväxter, mikrohabitat, störd jord

I BILAGA behandlas olika växt- och djurgruppers egenskaper t.ex.:

• allmän ekologisk och biologisk karaktäristik
• relevans – d.v.s. hur knutna är enskilda arter/grupper till de kvaliteter som skall studeras?
• identifierbarhet
• kunskapsläge avseende arternas ekologiska krav, faktorer som påverkar deras förekomst o.s.v.,

finns ”ekologiska listor”, vilket kunskapsunderlag bygger de på?
• erfarenhet av att använda arten/artgruppen som indikatorer
• förenklade metodbeskrivningar
• inventerarresurs
• referenser

Listningen av organismgrupper utgår ifrån ArtDatabankens rödlista (Gärdenfors 2000), med mindre
justeringar, eftersom den till stor del återspeglar kunskapsläget för de svenska arterna. Därför är indel-
ningen inte strikt systematisk/fylogenetisk.
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Arbetsdisposition

Arbetet har genomförts under vintern och våren 01/02. Ett preliminärt manus färdigställdes i början av
juni 2002. Ett arbetsseminarium med temat ”Indikatorer” genomfördes i september samma år. Rap-
porten var färdigställd i slutet av oktober 2002.

Tack

Följande personer har hjälpt till med expertkunskaper, deltagit på seminariet eller lämnat synpunkter
på olika versioner av manuskriptet: Johan Abenius, Johan Ahlén (däggdjur), Claes Andrén (grod- och
kräldjur), Gillis Aronsson (svampar), Åke Berg (fåglar), Björn Cederberg, (insekter, bin och humlor),
Carl Cedric Coulianos (halvvingar), Jan Gustavsson, Lars Hedström (steklar, bin), Svante Hultengren
(lavar), Lars Jonsson, Jan Lagerlöf (maskar), Tommy Lennartsson (kärlväxter), Per-Erik Lindell, Hå-
kan Ljungberg (skalbaggar), Johan Nitare (svampar), Andreas Malmqvist (fåglar), Sven G. Nilsson
(vedlevande skalbaggar), Kill Persson, Ted von Proschwitz (molluskfauna) Gunnar Rosqvist, Nils
Ryrholm (fjärilar), Erik Sjödin (insekter), Jonas Stenström (kärlväxter, fåglar), Mikael Sörensson (in-
sekter) och Ann-Christin Weibull. Redaktionsgruppen har utgjorts av Henrik Weibull, Svante Hulten-
gren & Jonas Stenström.

Betande djur skapar en ”störningsregim” som i sin tur gynnar en rad arter och missgynnar andra. Dels på-
verkar själva betandet förhållandena för växter och djur, dels resulterar betesdriften i att landskapet blir öp-
pet, och varmt vilket i sin tur gynnar ett stort antal organismer. Göta älvs dalgång, Västra Götaland. Foto: Jonas
Stenström.

Betydelsen av hävd för den biologiska mångfalden

Hävden i ängs- och betesmarker, trampande klövar, betande mular och skärande liar, skapar speciella
förutsättningar för växter och djur. Eftersom jordbruket förändrats så dramatiskt under se senaste 100
åren har det hävdade landskapets växter och djur blivit de mest hotade (se tabell II). Det periodiskt och
årligen återkommande skärandet av lien gör att vissa arter av växter gynnas på andras bekostnad. Ef-
tersom slåtterhävden i stort sett upphört har konkurrensförhållandena kantrat över och såväl slåtter-
ängens arter som ymniga blomningsresurser är därför hotade.

I betesmarker (hag- och utmarker) skapar betesdjurens betande eller trampande en störningsregim som
gynnar vissa men missgynnar andra. När betet upphör vänder konkurrensen. Snabbväxande och stor-
växta arter kommer då att dominera under en period, fram tills att dessa blir utkonkurrerade av buskar
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och träd. Ängs- och betesmarkens växter och djur är därför beroende av att succession aktivt och kon-
tinuerligt motarbetas genom hävd. Detta är bondens arbete som har pågått i hundratals år. Resultatet
av detta arbete ser vi form av fauna- och floravärden i det nutida landskapet. Behovet av upprätthållen
hävd medför att odlingslandskapets arter, växt- och djursamhällen är mycket sårbara i ett längre tids-
perspektiv. I odlingsmarkens utkanter tilltar beskogningen successivt både i tid och rum, särskilt med
dagens ”hävdnivå”. Det är dock viktigt att betänka att alla successioner som finns i ängs- och hagmar-
ker, och i vilka en lång rad värdefulla arter förekommer, också tillhör odlingslandskapet. Igenväxning-
en, åtminstone den tillfälliga ohävden, är också en hävdberoende naturtyp. Problemet för naturvården
är att dessa successioner inte längre kan ”vandra” runt i landskapet (av olika slumpmässiga skäl), ef-
tersom det idag är så fragmenterat och har så liten areell utbredning.

I denna skrift särskiljs och klassificeras ”hävdberoende” arter, ”hävdgynnade” arter, samt sådana som
förekommer allmänt i odlingslandskapet. Exempel på hävdberoende arter kan nämnas tidigblommande
och slåtteranpassade former av ängs- Gentianlla amarella och fältgentiana G. campestris, vityxne
Leucorchis albida och alkonblåvinge Maculinea alcon. De förstnämnda är tidigblommande anpass-
ningar till traditionell slåtter. Den sistnämna helt beroende av tuvmyror och klockgentiana Gentiana
pneumonanthe, en kombination som nästa alltid härrör från odlingslandskapet. En lång rad av liknande
arter är, till följd av jordbrukets förändringar och den minskande hävden, starkt eller akut hotade i det
svenska naturlandskapet.

Tabell 1I

Tabellen över hotade arter (CR, EN och VU) i ängs- och betesmarker enligt den svenska rödlistan (Gärdenfors 2000).
Observera att en del arter räknats in under flera olika naturtyper.

Hotade arter (CR,EN & VU) i
fodermarker mm.
Utdrag ur databasen BIUS, ArtDatabanken
2002.

Ekhage
mager

Ekhage
rik

Löv
äng

Alvar o
Kalkhäll

Sand-
stäpp

Sand-
hed

Rished Fukthed Torr-äng Frisk-äng Fukt-
äng

Rikkärr Strand-
äng

Havs-
strandäng

Sum.

Kärlväxter 3 2 1 21 8 19 6 4 53 49 19 17 17 19 238

Kransalger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 4

Mossor 4 1 5 9 0 3 2 1 5 1 2 5 4 2 44

Svampar 6 94 51 8 10 9 0 0 26 24 2 3 2 1 236

Lavar 25 27 35 14 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 106

Däggdjur 6 5 5 0 0 0 1 1 2 6 6 2 1 1 36

Fåglar 7 7 7 9 3 5 4 3 7 12 12 15 16 15 122
Kräldjur och
groddjur 3 4 1 2 3 3 2 2 2 3 4 3 4 5 41

Fiskar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gaddsteklar 4 3 2 11 25 14 15 3 39 11 1 1 2 1 132

Fjärilar 7 10 9 15 40 10 11 2 44 12 12 9 0 9 190

Tvåvingar 9 21 14 2 3 7 1 0 3 7 0 3 5 4 79

Skalbaggar 118 145 62 38 28 87 3 1 122 27 27 17 42 26 743

Halvvingar 1 3 0 2 4 13 1 0 10 2 2 2 1 0 41

Hopprätvingar 0 0 0 1 1 3 0 0 3 0 0 1 1 0 10

Sländor 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5

Mångfotingar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Spindeldjur 2 3 0 0 2 1 1 0 1 0 0 2 0 2 14

Kräftdjur 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3

Blötdjur 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4

Tagghudingar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iglar och land-
planarier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alla 195 327 192 133 129 177 49 17 320 155 87 85 97 85
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Hävdgynnade arter är, enligt vår definition, sådana arter som har sin huvudsakliga population inom
ängs- och betesmarker och vars populationsutveckling påverkas positivt av bete och slåtter.

Det är emellertid ganska stor skillnad mellan slåtter- och betesmarker när det gäller mängden arter och
de enskilda arternas populationsstorlekar. En avgörande skillnad är att slåtterängar i regel är mer
blomsterrika, åtminstone ängar på frisk till torr mark. Gamla tiders slåtterängar på näringsrik, sidlänt
mark var sannolikt mycket artrika och praktfulla när de stod i blom i mitten av juli. I slåtterängen til�-
låts flertalet kärlväxter att blomma. Därefter slås ängen och höet torkas på platsen. Detta gör att frön
frigörs och gror på platsen. Gamla tiders ängar efterbetades alltid vilket ökade möjligheten för fröna
att gro (tramp och blottad jord). Dessutom gödslades marken på ett lindrigt sätt. Slåtter med efterbete
är sannolikt den allra bästa hävdregimen för stora delar av biologiska mångfalden i odlingslandskapet
(gynnar kärlväxter, svampar, blomningsberoende insekter m.m.). Dessvärre finns det enbart ytterst
små fragment av riktig slåtteräng kvar idag. Artrikedomen bland insekter är i hög grad knuten till
blomknoppar, blommor, nektar, pollen, frukter och frön. Dessa blomdelar är de i särklass näringsri-
kaste. Idag är bete den vanligaste hävden i öppna och trädbeväxta gräsmarker. Idealiskt för biologisk
mångfald är sensommarslåtter (juli-augusti) med efterbete. Efterbetet skall vara ganska hårt för att
gynna groddplantetablering och slitagefläckar, vilket ger varma jordytor för många grävande insekter.

Slåtter är en försvinnande hävdform. Slåtter med efterbete utgör en optimal ”störningsregim” för ett mycket
stort antal arter inom t.ex. kärlväxtflora, insektsfauna och bland svampar. Hullsjön, Västergötland. Foto: Jonas
Stenström.
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Bete skapar förutsättningar för olika växtsamhällen men också för bildandet av gamla, grova och ihåliga träd.
Gamla ekar är viktiga beståndsdelar i den biologiska mångfalden, och artrikedomen är synnerligen stor på
dessa träd. Tunhem, Västra Götaland. Foto: Svante Hultengren.

Viktiga livsmiljöer i ängs- och betesmarker

I naturbetesmarker och ängar förekommer en lång rad hävdgynnade (eller hävdskapade) naturmiljöer
som också bildar livsmiljöer för olika arter. Arter som lever i sådana småmiljöer är naturligtvis minst
lika hävdberoende som miljön de lever i. I tabell 1 och 2 redovisas olika djur och växtgrupper och
deras beroende av olika naturtyper och småhabitat (substrat) i ängs- och betesmarker.

Våtmarker, vattendrag och vattensamlingar. Kunskapen om växt- och djurlivet i odlingslandskapets
våtmarker, vattendrag och andra temporära eller permanenta vattensamlingar är delvis bristfällig. Des-
sa typer av miljöer utgör emellertid en så speciell del av ängs- och betesmarker att vi valt att bara
fragmentariskt behandla dem i denna studie. Det är däremot ställt utom allt tvivel att dessa tidigare så
vanliga miljöer, har en mycket viktig funktion för den biologiska mångfalden i odlingslandskapet.
Lokalt förekommer fortfarande en hel del dammar och mindre vattendrag i ängs- och betesmarker.
Tillgången på vatten gör att växtligheten blir yppig. Djurrikedomen bland fjärilar, sländor, skalbaggar
och tvåvingar gynnas också starkt av öppna varma vattenspeglar, liksom samtliga arter av groddjur.
Den lokalt bildade luftfuktigheten har också en positiv inverkan bl.a. på moss- och lavfloran.

Grässvålar. Grässvålarna förekommer i slåtterängar, hagmarker och på utmarksbeten. Den förstnämn-
da är idag en mycket sällsynt naturtyp, medan hagmarker åtminstone lokalt är vanligare. De utmarks-
beten som fortfarande förekommer utgörs av betade skärgårdsmiljöer, alvarmarker, enstaka ljunghedar
och sandhedar. Den betade skogen försvann i stort sett vid förra sekelskiftet. De mest välkända och
bäst studerade delarna av odlingslandskapet utgörs av gräsmarkerna. Det är emellertid inte särskilt
länge sedan de uppmärksammades och så sent som på 1970-talet låg knappast hävden särskilt högt
upp på naturvårdsagendan. Gräsmarkernas variationsrikedom är stor och omvittnad. I vissa betesmar-
ker finns upp mot 50 olika kärlväxter per m2, och i enskilda slåtterängar kan det finnas flera hundra
kärlväxter. Till dessa finns ett oräkneligt antal insekter och andra djur knutna. Betesmarker kan i vissa
fall vara ännu mer artrika då djurens trampande åstadkommer jordblottor och skapar ännu fler nischer
i den annars täta grässvålen. På de soluppvärmda jordytorna trivs insekter som kan gräva ner sig i jor-
den eller sanden.



Indikatorer i ängs- och betesmarker sid 16 av 88

Vanlig groda lever i allehanda vattensamlingar, bl.a. i ängs- och betesmarker. Den är inte hävdberoende men
sekundärt gynnad av hävd genom att små vattensamlingar då hölls öppna från igenväxning. Foto: Claes Andrén.

Strandängar med grunda, leriga partier som torkar ut under sommaren (saltfrätor). Här trivs betesgynnade,
sällsynta och starkt hävdberoende arter, t.ex. den sydliga kärrsnäppan. Stigfjorden, Bohuslän. Foto: Svante
Hultengren.

Blomrikedom. En viktig, men under senare tid förbisedd kvalitet, särskilt i ängsmarker är blomrike-
domen. I dagens hävdsystem betas nästan all fodermark utan hänsyn till att de tidigare varit slåtteräng
med s.k. efterbete. Tidigt betespåsläpp har på många håll med lätta jordar kraftigt utarmat biodiversi-
teten i tidigare mycket blomrika marker. En stor andel av de rödlistade insektsarterna är knutna till
torra och friska ängsmarker och har specifika kopplingar till förekomst av blommor, samt frukter och
fröställningar. Även om en stor del av ängsväxterna är fleråriga ska inte deras behov av pollinering
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och fröproduktion underskattas. Tillskottet av groddplantor har stor betydelse för många kärlväxtarters
populationsdynamik och motverkar i många fall uppkomsten av "senila populationer". Den utan jäm-
förelse vikigaste pollinerargruppen är vilda bin (solitära bin och humlor). Dessa är beroende av en
myckenhet av pollenproducerande blomväxter. Humlor är den dominerande gruppen och utnyttjar
blomresursen under hela växtsäsongen. De kan flyga relativt långt i sitt näringssök och gynnas av mo-
saikstruktur på landskapsnivå där både blommande buskar och träd såväl som örter har stor betydelse.
Artrikedom och abundans inom gruppen ger ett svar på landskapsavsnittets blomresurs. Solitära bin är
i flera fall starkt knutna till en eller ett fåtal värdväxter (oligolektiska). De reagerar känsligt på pollen-
tillgången och hör till de arter som först försvinner om blomrikedomen minskar. De kräver ofta expo-
nerade jordfläckar. Ängsmarkernas nektarresurs är också viktig för fjärilar och blomflugor samt för
många skalbaggar, t.ex. blombockar. Många starkt värdspecifika småfjärilar lever som larver i blom-
ställningar och av frukter. Hög ”näringsväxtspecialisering” finns också hos vivlar och skinnbaggar,
vilka också är beroende av att ängsväxter går i blom och producerar frön.

Träd och buskar. En av de mesta artrika biotoperna i ängs- och betesmarkerna utgörs av träden. Gamla
ekar och hamlade träd hyser ett mycket rikt insektsliv och ett stort antal arter av lavar, mossor och
svampar. Exakt hur många arter som är beroende av dessa miljöer är oklart men sannolikt tillhör de
landets allra mest artrika miljöer. Inte mindre än 832 olika rödlistade arter lever på och i gamla träd1.
Detta gäller ”skyddsvärda träd2” i synnerhet.  Träden utgör boendemiljö men fungerar också som fö-
dosöksplatser. Blommande buskar och träd erbjuder mat i överflöd åt bin, flugor, fjärilar och skalbag-
gar. Det är av största vikt att bevara och utveckla kvaliteter knutna till träd, i synnerhet gamla, ihåliga
träd i ängs- och betesmarker.

Lav- och mossrik berghäll i betesmark. På tunna störda jordar och berghällar i betesmarker förekommer ett
flera intressanta mossor och lavar. Flera bedöms vara goda indikatorer. Vräland, Orust, Bohuslän. Foto: Svante
Hultengren.

Stenmurar och berghällar. Artificiella stenmurar avskiljer ängs- och hagmarker från andra markslag.
På solexponerad silikatsten förekommer ett stort antal lavar och ett mindre antal mossor. I stengärdes-
gården lever smågnagare och en lång rad smådjur. Gärdesgårdarna nyttjas också av olika fåglar som

                                                            
1 Artdatabankens artfaktabas BIUS (2002-05-02)
2 Förslag till definition av ”skyddsvärda träd” i naturvårdsverkets åtgärdsprogram för skyddsvärda träd i Sverige. (manus): > 1 meter i dia-
meter, hålträd eller mycket gamla träd (>140 år för ek och bok > 100 för övriga trädslag).
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trivs på högt belägna sittplatser i landskapet. Stenskvättan är ett exempel på en art som starkt förknip-
pas med stengärdesgårdar.

Trägärdesgårdar och kulturved. Trägärdesgårdar, obehandlat eller traditionellt målat virke förekommer
ibland (numera mycket sällan) i ängs- och betesmarker. Den torra, solexponerade veden utgör livsrum
för många arter som annars förekommer (eller förekom) i skogsmarken. När skogsmarkens förråd av
solexponerad ved minskade kunde skogens arter överleva i de öppna odlingsmarkerna. Numer tillhör
de arter som lever på kulturved våra mest hotade. Exempel på sådana arter är varglav Letharia vulpina
i södra Sverige, sydlig sotlav Cyphelium trachylioides, sydlig ladlav Cyphelium notarisii och trä-
spricklav Acarospora anomala.

Trampstigar. Ett bristfälligt uppmärksammat habitat i betesmarker är klövdjursstigarna. Dessa bebos
av en lång rad insekter, främst skalbaggar och steklar, flera ettåriga växter och många småväxta moss-
arter. I vissa naturtyper i delar av Sverige är klövdjurens störning av markmiljön en förutsättning för
många arter. Ett extremt hårt bete leder till stora jordblottor som i sin tur attraherar många krävande
arter. Exempel på sådana regioner och naturtyper är östra Skånes sandstäpper och Ölands alvarmarker.
Rovsteklar, flugor och skalbaggar trivs särskilt bra i denna miljö.

Djurspillning. I och under djurspillning på lättdränerade marker förekommer en mycket sällsam och
skyddsvärd fauna. Framförallt handlar det om skalbaggar som äter av spillningen och som sedan lever
i jordgångar under spillningen. Avmaskningsmedel anses hota dessa arter genom att spillningen från
avmaskade djur helt enkelt förgiftar skalbaggarna. Månhornsbagge Copris lunaris, en del tordyvlar
Geotrupes spp. och dyngbaggar Aphodius spp. tillhör de mest spektakulära arterna som lever av krea-
tursspillning, jämte en artrik och starkt specialiserad flugfauna. Även sällsynta svampar förekommer
på spillning, t.ex. växer den säregna fatsvampen Poronia punctata enbart på hästspillning i kalkrika
betesmarker.

Abiotiska förhållanden i ängs- och betesmarker

Kalk. Tillgången på kalk (CaCO3) i marken är starkt avgörande när det gäller vegetationens samman-
sättning. Många av de kärlväxter som vi kallar ”hävdgynnade” eller ”hävdberoende” tenderar att öka i
kalkhaltiga marker och deras ”indikatorvärde” avseende hävdkontinuitet minskar betydligt i kalkrika
marker jämfört med mer kalkfattiga.

Vattentillgång. Även vattentillgången är mycket betydelsefull när det gäller faunan och floran i ängs-
och betesmarker. Om man jämför torra marker med blöta, kärrartade marker så finns inte många ge-
mensamma arter. Adderar man kalkfaktorn så skiljer sig artsammansättningen ännu mer.

Kväve. Kväve tillförs marken genom atmosfäriskt (artificiellt och naturligt) nedfall, genom naturliga
nedbrytningsprocesser, genom tillrinningsvatten eller på platsen genom bakteriers förmåga att om-
vandla atmosfärisk kvävgas till ammonium- och nitratkväve (NH3,NO3-). Kvävet påverkar i hög grad
växtligheten och kvävegynnade arter som hundkäx, hundäxing, ängsgröe, ogräsmaskrosor, smör-
blommor och brännässlor breder ut sig på kväveskyende eller kväveindifferenta arters bekostnad.
Konstgödsling av betes- och slåttermarker får därför en mycket negativ inverkan på floran.
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Kärrknipprot Epipactis palustris är hävdgynnad, men också beroende av kalkrik, fuktig till blöt mark. Gotland.
Foto: Svante Hultengren.

Klimat. Allmän luftfuktighet, nederbördsperiodicitet, sommartorka, snöperioder och olika grad av
värme påverkar floran och därmed också djurlivets sammansättning. Detta avspeglas i många arters
geografiska utbredning i landet. I östra Sverige trivs sådana arter som klarar den långa sommartorkan
bättre. I norra Sverige lever många arter som anpassat sig till en kortare och mer komprimerad som-
marsäsong. Längst i söder finns inslag av stäppartad vegetation. Här lever arter som trivs i det varmare
milda vädret och de torra somrarna. De växtgeografiska utbredningsmönstren kan också förklaras av
snabb invandring och kolonisation av lättspridda arter men också med att de är hävdvunna ”reliktföre-
komster”. Med detta menas att arterna lever kvar i landskapet på grund av tidigare omständigheter
t.ex. klimat, hävd eller invandringshistoria.

Tabell III

Organismgruppernas bundenhet till olika naturtyper  i ängs- och betesmarker.
*** = mycket viktigt habitat, ** = viktigt habitat, * = mindre viktigt habitat och – = oviktigt habitat. Det totala antalet

arter som förekommer i Sverige anges inom parentes. Bedömningarna gäller gruppen i stort.
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Betad skog

Blötdjur (6503) ** *** ** *** * *** * *** – * *

Däggdjur (67) *? *** *? *? *? *** *? – – ** **

Fjärilar (2740) *** *** ** *** *** *** ** *** ** *** ***

Fåglar (253) ** *** *** *** ** *** ** *** ** * **(*)

Grod- och kräldjur (19) – ** *** ** – ** *** – * ** *

Halvvingar (ca 1800) * * * * * * * * * * *

                                                            
3 I terrestra miljöer förekommer ca 115 arter sniglar och snäckor
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Hopprätvingar (39) ** ** * * *** ** * *** ** * *

Kransalger (34) – – * – – – ** ** – – –

Kärlväxter (2200 arter) *** *** *** *** *** ** *** *** *** ** *

Lavar (2300) – *** – – * *** * *** * * ***

Maskar (2600) *** *** * * *** *** * * * * **

Mossor (1060) – * * ** ** ** *** *** ** * **

Skalbaggar (4440) ** ** ** ** *** *** *** *** ** ** **

Sländor (440) * * *

Spindeldjur (1850) ** ** * ** ** * * * *

Steklar (>9000) *** *** ** *** *** *** ** *** *** *** **

Svampar (39004) *** *** * * *** *** * ** ** ** ***

Tvåvingar (ca 6000) *** ** *** ** ** *** *** *** * ** **

Tabell IV

Organismgruppernas bundenhet till olika substrat/mikrohabitat  i ängs- och betesmarker.
*** = mycket viktigt substrat, ** = viktigt substrat, * = mindre viktigt substrat och – = oviktigt substrat?

Bedömningarna gäller gruppen i stort.
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Inte särskilt substratbunden

Blötdjur – *** ** ** – ** *** ** *

Däggdjur – – – *** – **? ***? *** – –

Fjärilar *** * *(*) ** ** *(*) – ** *** *

Fåglar ** – * *** – ** * *** * – X

Grod- och kräldjur * – * * – – *** ** – –

Halvvingar ? ? ? ? ? * ? *** ?

Hopprätvingar ** ? * ? – – – ? ** – X

Kransalger – – – – – – ** – – –

Kärlväxter *** ** * – – – * – – –

Maskar *** ? ? **

Lavar * ** *** *** * – – – – –

Mossor * *** *** ** * ** * – – ?

Skalbaggar *** *** * *** *** ** ** * *** **

Sländor – – – – – – * – – – X

Spindeldjur *** * *** * ?

Steklar ** *** – ** * * – *** *** ***

Svampar *** *** * *** ** ** – * – *

Tvåvingar * ** * ** ** ** ** * *** **

                                                            
4 Här inkluderas endast de så kallade storsvamparna med fruktkroppar större än 1 mm
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Vad är en indikator?

En indikatorart är en art som ställer särskilda krav på sin miljö. En observation av en sådan art vittnar
om att artens speciella krav, t ex hög och jämn luftfuktighet, uppfylls på platsen. Andra indikatorarter,
t.ex. många lavar, kan indikera frånvaro av luftföroreningar. Vissa indikatorarter talar om att det finns
lång skoglig kontinuitet, d.v.s. att marken har varit skogbeväxt under många trädgenerationer. Indika-
torer kan utgöras av allehanda ting, allt från icke-levande s.k. strukturella indikatorer som t.ex. åker-
holmar eller stenmurar till olika organismer (indikatorarter). Strukturella indikatorer utgörs t.ex. av
landskapliga strukturer som brutenhet, kalkrik mark eller av rena substrat/habitat för olika organismer
t.ex. slåtteräng, trägärdesgård, stenmur, hamlade träd osv. Dessa indikatorer har avgörande betydelse
för hävdgynnade eller hävdberoende arters uppträdande i odlingslandskapet.

Indikatorarter är arter som har starka bindningar till speciella faktorer i naturen. Sådana faktorer kan
utgöras av olika ekologiska förhållanden t.ex. grad av skugga, fuktighet, markkemi m.m. Vissa lavar
kan t.ex. användas som indikatorer på att luften är ren, flodpärlmussla är en god vattenkvalitetsindi-
kator. Indikatorerna visar förekomst av någon ”osynlig” faktor och den biologiska responsen på denna
faktor. I det här sammanhanget är många arter knutna till en viss hävdregim, t.ex. slåtter, bete eller
bådadera. Förekomst av en art som tidigblommande fältgentiana kan alltså indikera att slåtterhävd med
efterbete förekommit på platsen under mycket lång tid. Vetenskapen om ”indikatorer” i värderings-
och övervakningssammanhang är ännu relativt svagt underbyggd men det finns ändå en hel del forsk-
ning inom området. Bl.a. presenteras en rad artiklar om indikatorarter i ett temanummer av Skog och
Forskning (nr. 2/99). När det gäller odlingslandskapets indikatorer finns uppgifter om olika arters be-
roende av hävd, markkemi, vattentillgång m.m. i Ellenberg (1979), Ekstam (1992), Wirth (1995) Gri-
me (1988). De flesta listor över t.ex. indikatorarter som används i Sverige bygger emellertid främst på
ekologisk fältinformation om olika arters uppträdande, som inhämtats från experter inom olika orga-
nismgrupper. På de följande sidorna presenteras emellertid lite fakta kring indikatorarter i några olika
sammanhang.

Indikatorer används i två olika sammanhang. Det ena är att påvisa ett naturförhållande, det andra kan
vara att indikera att ett flertal andra krävande arter är att vänta i området. Den sistnämnda typen av
indikatorarter kallas ibland signalarter. En signalart skall vara lätt att finna och identifiera samt den
skall ofta eller alltid följas av höga naturvärden i form av sällsynta, rödlistade arter.

Granspira Pedicularis sylvatica berättar mycket om växtplatsen och är därför en god indikator. Den är starkt
hävdgynnad eller svagt hävdberoende och följs ofta av andra krävande kärlväxtarter. De flesta förekomster-
na finns i slåtterängar eller betade, staggrika marker, gärna på kalkrik mark. Den är också suboceanisk i sin
utbredning och förekommer därför främst i västra Sverige. Småland. Foto: Andreas Malmqvist.
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Begreppet signalarter har diskuterats i forskarkretsar och mycket tyder på att det finns vetenskapliga
belägg för att det faktiskt förekommer växt- och djursamhällen där många krävande, sällsynta eller
rödlistade arter ofta uppträder tillsammans. Genom att göra tester på olika lokaler med olika artkon-
stellationer har man t.ex. konstaterat att vissa arter nästan alltid förekommer tillsammans. Testet kallas
NSS-test (Nested Species Subsets) och Sjögren-Gulve (1999) ger en god förklaring av begreppet och
visar ett exempel där hårfliksmossa med 86 % säkerhet indikerar substrat med mer än 12 andra arter
och ett annat där korsflikig trådmossa med 100 % precision indikerar att substratet hyser minst 15
arter. Gustafsson m.fl. (1999) visar i en undersökning att lavar och mossor har särskilt höga NSS-
värden.

Lunglav Lobaria pulmonaria är en av våra mest kända indikatorarter. Arten föredrar gamla träd, gammal skog,
hög luftfuktighet och den skyr luftföroreningar. Vidare är den lätta att känna igen och lätt att upptäcka i ett
område – kort sagt en god signalart på höga naturvärden. Skephult, Västra Götaland. Foto: Svante Hultengren.

I norra Sverige har ”steget-före-grupperna” inom Naturskyddsföreningen beskrivit värdepyramider
som är uppbyggda av olika krävande arter i mer eller mindre orörda barrskogar. I toppen av pyrami-
derna finns de mest krävande arterna (Karström 1992a, b). Om topparten påträffas så finns ofta ett
flertal andra rödlistade eller krävande arter samt många vanliga arter. Liknande pyramider och artlistor
har publicerats för bokskogar i sydvästra Sverige (Fritz & Larsson 1997), för mossor (Hallingbäck &
Weibull 1996) och för lavar i sydvästra Sverige (Arup m fl 1997). I England har man konstaterat att ett
stort antal lavar och lavsamhällen enbart förekommer i mycket gamla skogar och man har dessutom
konstruerat ett index för indikatorarter, Revised Index of Ecological Continuity – RIEC (Rose 1976). I
nordliga skogar anses mängden hänglavar vara goda mångfaldsmätare i brandrefugiala skogar medan
mängden cyanolavar (lavar som innehåller cyanobakterier, t.ex. skrovellav, lunglav och gelélavar)
indikerar såväl artrikedom på platsen som kontinuitet av asp och sälg i landskapet (Essen m.fl. 1999).

Ett stort antal vedlevande skalbaggar har också konstaterats förekomma enbart i områden med låga-
kontinuitet eller gammelträdskontinuitet. I södra Sverige visar Nilsson & Baranowski (1993 och 1994)
på en rad sådana exempel, främst bland vedlevande knäppare. Bland fåglarna framhålls hackspettarna
som särskilt goda indikatorer på stor biologisk mångfald. De är dessutom ganska lättinventerade och
därför särskilt lämpade som övervakningsarter. Undersökningar har visat att marker där tjäder (barr-
skog) och entita (lövskog) förekommer hyser särskilt många fågelarter (Jansson m.fl. 1999). I samma
artikel framhålls förekomst av järpe som en mycket bra indikator för stor mångfald i fågelfaunan.

Avgörande för urvalet av indikatorer (arter eller artgrupper) är att de skall vara särskilt goda signalar-
ter och att de har en god ”inventerbarhet” (enkla att övervaka och särskilt relevanta i ängs- och betes-
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marker). De utvalda arterna eller grupperna skall också garantera förekomst av höga naturvärden
knutna till hävd och många rödlistade arter. De skall vidare vara lätta att kvantifiera och på så sätt
fungera som övervakningsarter. Urvalet i denna dokumentation bygger på fakta från olika publikatio-
ner jämte kontakter med amatörer och forskare.

I en del fall är indikatorarterna rödlistade och kan placeras i toppen av en värdepyramid. En sådan
värdepyramid redovisas i figur 1. I andra fall är de mycket goda signalarter och påträffas lite längre
ner i pyramiden.

Det är naturligtvis stor skillnad mellan olika arter och grupper när det gäller användbarhet i detta
sammanhang. En del har starka band till ängs- och betesmarker, vissa grupper är svårinventerade men
har hög relevans, andra är lätta att känna igen och räkna. Bland de landlevande molluskerna finns ett
flertal arter som är mycket goda indikatorer på biologisk mångfald och där övervakningsmetoder re-
dan utvecklats (t ex von Proschwitz 1998) men det är få personer som besitter tillräcklig kunskap för
att göra bra inventeringar. Undersökningsmetoderna är också tidskrävande och svåra. Relevansen i
odlingslandskapet är också bristfälligt utredd. I enskilda objekt kan det emellertid vara av stort intresse
att följa upp förändringar i molluskfaunan och jämförelser mellan uppgifter från Göteborgs Naturhi-
storiska Museums markfaunainventering5 (drygt 20 000 lokaler i södra Sverige).
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Figur 1. Ett försök att beskriva en värdepyramid för odlingslandskapet. I toppen av pyramiden påträffas det allra finaste
kvalitetsarterna. X-axeln beskriver schematiskt kvantiteten av arter, vegetations- och naturtyper medan y-axeln visar kvali-
teterna.

                                                            
5 Göteborgs naturhistoriska museum, avd. för evertebratzoologi, Göteborg.
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Klockgrodan föredrar solbelysta dammar i öppna och varma beteslandskap. Den är en ytterst sällsynt och
krävande art som det krävts särskilda åtgärder för att bevara. Klockgrodan är en toppart i de sydliga betes-
markerna. Foto: Claes Andrén.

Ett nytt begrepp som lanserats är ”kvittensarter” (Cederberg 2001) d.v.s. arter som ”bevisar” att rätt
skötsel genomförts eller att rätt naturvärdesbedömning gjorts. Kvittensarter är alltså arter som genom
sitt uppträdande på en lokal är ett kvitto på att skötseln varit god under lång tid. Kvittensarterna kan
påträffas i äldre odlingslandskap idag eller uppträda inom en inte allför avlägsen framtid i landskap
som t.ex. genomgått olika typer av restaureringsåtgärder eller intensifierad hävd. Kvittensarter har i sig
höga naturvärden och är oftast mycket exklusiva. Kvittensarterna uppträdande kan kopplas samman
med kvalitetsmål.

Höga naturvärden

Begreppet höga naturvärden inrymmer en mängd olika värderingar. I det här sammanhanget menas i
regel att höga naturvärden innebär förekomst av rödlistade eller andra till slåtter- eller beteshävd starkt
bundna arter. Höga naturvärden kan också utgöras av stor art- eller biotoprikedom av sådana arter eller
biotoper som är beroende av hävd. I vanliga naturvårdssammanhang innefattas också friluftsliv, repre-
sentativitet, landskapsbild, skönhet m.m. i begreppet.

Varför använda indikatorer?

Bruket av indikatorer inom svensk naturvård är omfattande. Den grundläggande tanken med indikato-
rer är att man genom att enbart identifiera ett mindre antal lättfunna och lättidentifierade arter eller
strukturer, kan få en god bild av hela växt- eller djursamhället inom ett område. På detta sätt kan man
spara både tid och resurser. De eftersökta indikatorerna skall alltid indikera höga naturvärden d.v.s.
nästan alltid följas av höga naturvärden, t.ex. andra sällsynta eller rödlistade arter (i det hr fallet knutna
till hävd). Indikatorarterna kan också påvisa tidigare förekomst av t.ex. brand, naturliga vattenstånds-
fluktuationer eller andra viktiga historiska störningsregimer i ett objekt. De kan alltså också vara indi-
katorer på långvarig hävd t.ex. av slåtter eller bete. Vissa indikatorarter är så starkt knutna till slåtter-
hävd att de försvinner om det saknats hävd under ett antal år i ett område.
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Användning av indikatorer

I praktiska naturvårdssammanhang har indikatorer använts framförallt när det gäller identifikation av
värdefulla skogs- och odlingsmarker. Ängs- och hagmarksinventeringen (Naturvårdsverket 1987,
1997) bygger till stora delar på identifiering av indikatorarter, dels positiva indikatorer som visar om-
rådets kvalitéer och dels negativa indikatorer som påvisar negativ påverkan. Rik förekomst av arter
som maskrosor, hundkäx eller tuvtåtel indikerar användning av konstgödsel och är exempel på negati-
va indikatorer. Även starkt hävdberoende växtsamhällen användes i denna inventering som indikatorer
på långvarig slåtter- eller beteshävd. Dessutom används arter som indikatorer på höga naturvärden,
”signalarter” (Nitare 2000), som en av de allra viktigaste urvalsparametrarna inom den riksomfattande
skogliga nyckelbiotopinventeringen (Nitare & Norén 1992). Synsättet har också använts vid motsva-
rande inventeringar i Baltikum (Indicator Species, Habitat Specialists), Finland och i Norge.

Exempel på särskilt kvalitativa signalarter, kvittensarter, (Cederberg 2001) kan vara: strutskinnlav
Leptogium corniculatum (berghällar), gentianor Gentianella spp., Gentiana spp. (slåtter- och betes-
marker), almlav Gyalecta ulmi (hamlade träd), ekspik Calicium quercinum (fristående ekar), lunglav
Lobaria pulmonaria (hamlade träd), slåttergubbe Arnica montana (kalk- och näringsfattiga ängsmar-
ker), klockgroda (öppna betade vattensamlingar), ladlav Cyphelium tigillare (exponerad torr ved) och
gul dropplav Cliostomum corrugatum (fristående ekar).

Exempel på vanligare och mer samhällsbildande indikatorarter är svinrot Scorzonera humilis (svinrot-
äng, slåttergynnat växtsamhälle), ett antal olika arter av humlor (blomresurs), jungfrulin Polygala spp.
(slåtter och bete), sotlav Cyphelium inquinans (exponerad torr ved), brun nållav Chaenotheca phaeo-
cephala (öppet stående ekar), filtlavar Peltigera spp. (öppna berghällar), bårdlav Nephroma parile
(grova ädellövträd, näringsrika, öppna berghällar), tegellavar Psora spp. och placodlavar Squamarina
spp. (öppen betad kalkrik mark).

Ett annat sätt att identifiera naturvärden i olika landskapstyper, naturtyper eller habitat är att använda
s.k. indirekta signaler, t.ex. genom att kartlägga och kvantifiera förekomsten av strukturella element.
Inom skogbruket används sådana metoder för identifiering av höga naturvärden. Metoden går i korthet
ut på att antalet stående döda träd, lågor av olika nedbrytningsgrad, trädslagssammansättning m.m.
kvantifieras och poängsätts (Drakenberg & Lindhe 1999, samt Nyckelbiotopinventeringen). Poäng-
sättningen ligger i sin tur till grund för en naturvärdesbedömning. Motsvarande tillvägagångssätt har
också använts på jordbrukssidan där delar av miljöstödsersättningarna baseras på antalet meter öppen
stengärdesgård, antal träd i alléer, areal ogödslad slåttermark m.m. De viktigaste strukturella indikato-
rerna i odlingslandskapet är: stengärdesgårdar, trägärdesgårdar, omålade eller traditionellt målade
ängshölador eller andra till odlingslandskapet knutna byggnader, hamlade träd, ogödslade betesmar-
ker, ogödslade slåtterängar, exponerade klipphällar i slåtter- eller beteslandskap, gamla ekar, betade
marker med tunt jordtäcke, kalkrik och betad mark och hålträd med mulm.
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Ett annat sätt att identifiera och kvantifiera naturvärden är att utgå från strukturer eller naturtyper i od-
lingslandskap. Stengärdesgårdar, berghällar, betesmarker m.m. kan lätt urskiljas från ett ovanperspektiv. Kva-
liteten (artinnehåll, hävdkvalitet) hos objekten är däremot svår att bedöma utan fältkontroller. Nolgården,
Västergötland. Foto: Svante Hultengren.

För- och nackdelar med olika typer av indikatorer

Skillnaden mellan olika övervakningssystem (indirekta eller direkta) är att bruket av indikatorarter
(direkta) i huvudsak är ett kvalitativt system där naturvärdena identifieras på ett mer noggrant och
direkt sätt än med indirekta, strukturella indikatorer (träd, murar, strukturer). Om ett område skall vär-
deras högt så skall man finna en eller flera indikatorarter. Nackdelen med indikatorarter är att det är
mer tidskrävande och ställer höga krav på inventerare och arturval. Dessutom kan arter förekomma
även om de inte upptäcks, vilket även påverkar valet av indikatorarter (grupper). Kärlväxter har ofta
speciella blomningstillfällen, svampar har en stark årsmån, insekter flyger vid vissa tidpunkter, o.s.v.

Det andra systemet (indirekta indikatorer) är mer av kvantitativ natur. Genom att identifiera och räkna
antalet olika indikatorer på hög biologisk mångfald så kan man indirekt värdera innehållet. En nackdel
med sådana metoder är att de sällan tar hänsyn till indikatorernas (läs substratens) kvalitet, vilket kan
resultera i att ett område kan bedömas ha höga naturvärden trots att indikatorerna (substraten) inte har
tillräckligt hög kvalitet för att inhysa några värdefulla arter.

Omgivningarna och mångfalden

Det angränsande landskapet är av stor betydelse för den biologiska mångfalden i ängs- och betesmar-
ker, särskilt om de är små och begränsade. Många djur rör sig över större ytor än många av dagens
ängs- och betesmarker kan erbjuda. Många typiska ängs- och betesmarksarter är också beroende av
habitat, substrat eller strukturer (särskilt små) som de flesta enskilda objekt inte innehåller, t.ex. små-
vatten, bar jord och blommande buskar och träd. Vissa arter klarar sig helt enkelt inte med enbart de få
och små ängs- och betesmarksobjekt som finns kvar idag. Det är främst i grupperna däggdjur, fåglar,
steklar, fjärilar, tvåvingar och sländor med många lättrörliga organismer man hittar dessa arter.
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Utöver dessa arter, finns det sådana som förekommer i kontaktytan mellan den hävdade marken och
omgivningen. I skogen, skogsbrynet, sjökanten och bäckravinen finns habitat som inte är direkt bero-
ende av hävd utan snarare av partiellt eller periodiskt återkommande och hävdbetingade störningar.
Bland annat förekommer här en rad olika naturliga igenväxningssuccessioner. I övergången mellan
skog och odlingslandskap finns ofta blommande träd och buskar och ibland successionsartade växt-
samhällen, t.ex. högörtsfuktäng och skogsnävaäng. I dessa växtsamhällen trivs i sin tur ett flertal säll-
synta och rödlistade skalbaggar och fjärilar. Brynens buskvegetation är också mycket värdefull. Ex-
empelvis förekommer inte mindre än 55 olika fjärilsarter på hagtorn och 73  arter på slån (Appelquist
& Svedlund1998).

Ädelguldbagge Gnorimus nobilis lever och utvecklas inuti gamla ekar och födosöker som vuxet djur i örter i
odlingslandskapet. Den är en typisk kvittensart. Valle, Västergötland. Foto: Daniel Hultengren.

En annan grupp av organismer lever och nyttjar både det hävdade odlingslandskapet och dess omgiv-
ningar, t.ex. skogar, bryn eller t.o.m. tätorter som livsmiljö. De söker föda i odlingslandskapet men
sover, bor eller häckar i omgivande skogsmarker, eller tvärtom. Många växter och djur som tillhör
denna grupp är sannolikt de mest känsliga i odlingslandskapets makrosystem. Framförallt beror detta
på att det krävs en känslig balans mellan hävdtrycket i den hävdade marken och omgivningarnas kva-
litéer. Ett exempel på en sådan art, som behöver både odlingslandskap och bryn, är ädelguldbaggen
Gnorimus nobilis. Den tillbringar sitt larv- och puppstadium i gamla, solexponerade hagmarksekar,
och besöker örter i brynmiljöer, t.ex. älgört, för att finna föda under den korta flygperioden då par-
ningen också sker. Många fåglar, t.ex. buskskvätta, häckar i tuvig gräsmark, buskar i bryn m.m., men
födosöker efter insekter i de solvarma, örtrika markerna i odlingslandskapet. Ortolansparven är ännu
mer kräsen och behöver en kombination av skyddade dikeskanter och odlingsmarker med högväxt
försommarvegetation, träddungar i anslutning till odlingslandskapet jämte betade hagmarker där födo-
söket sker (Andersson 1988).

Förslag på prioriteringsordning bland organismgrupperna

Utgångspunkten har varit att skapa ett relativt enkelt, uppföljningsbart och så inventeraroberoende
system som möjligt. En annan aspekt har varit att täcka in så stor mängd hävdberoende eller hävdgyn-
nade habitat och substrat som möjligt.

Det kan tyckas onödigt att studera populationsförändringar hos djur, särskilt många insekter, som är
beroende av olika hävdgynnade växter, när man istället kan följa populationer av deras värdväxter.
Men dessa djur, som är beroende av en eller ett fåtal speciella växter, påverkas ofta långt tidigare än
sina värdväxter. Många insekter ställer dessutom andra krav på miljön, utöver att värdväxten finns,
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t.ex. ett varmt mikroklimat. De kan därför försvinna om hävden blir för svag, trots att värdväxten står
kvar i en s.k. älsklig fas. Å andra sidan ökar måhända inte djuren lika snabbt som de hävdgynnade
växter de lever av. De kommer sannolikt in någon tid senare – en eftersläpningseffekt. En stor del av
naturvärdena i ängs- och betesmarker utgörs emellertid av sällsynta, hävdgynnade eller minskande
arter och därför bör inriktningen fokuseras på dessa för att i så stor omfattning som möjligt koppla
övervakning till naturvårdskvaliteter. Det kan alltså vara lättare att upptäcka förändringar (förbättring-
ar) som beror på ändrad, mer gynnsam hävd.

Det är emellertid viktigt att inte enbart fokusera på ovanliga och exklusiva hävdgynnade arter utan
även studera vanligare arter för att kunna upptäcka förändringar på ett tidigare stadium. Genom att
blanda urval av indikatorarter med fullständiga artlistor för andra grupper i t.ex. provytor kan man få
en större möjlighet att få ett tolkningsbart resultat.

Tabell V

Kunskapsläge och praktisk användbarhet för respektive organismgrupp.
*** = mycket lämplig, ** = lämplig och * = mindre lämplig och – = olämplig.

I kolumnen till höger finns den samlade bedömningen om gruppens lämplighet. Bedömningen baseras indikatorvärdet i rela-
tion till uppskattad kostnad för inventering.
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Snäckor och sniglar 2? 1? * *(*) hög 2-3/3
Däggdjur – fladermöss 15 X * ** hög 3/3
Fjärilar 70 10 ** *** hög 5/3
Fåglar 300 X ** ** Medel 4/2
Grod- och kräldjur 10 X *(*) ** Medel 3-4/2
Halvvingar 5 5 * ** Hög 3/3
Hopprätvingar – gräshoppor 30 X? ** ** Medel 4/2
Kransalger 5 1? – – – –
Kärlväxter 500 50 *** *** låg 6/1
Lavar 20 10 ** ** Medel 4/2
Maskar F? 5? * *(*) Hög 2-3/3
Mossor 5 5 * ** Medel 3/2
Skalbaggar – dyngb., vedl.,
jordlöpare 10/F 10 ** *** Medel –

hög 5/2-3

Sländor X X * * Medel 2/2
Steklar – bin och humlor 8 15 ** **(*) Hög 4-5/3
Svampar 50 10 ** ** Hög 4/3
Tvåvingar 5 10 * * Hög 2/3

Inventeringsmodeller för övervakning av BM

När det gäller inventeringsmodeller finns flera möjliga vägar. Dels totalinventeringar i vissa objekt
eller inventeringar av speciella arter i stickprovsvisa objekt. Generellt lämpar sig inventering av prov-
rutor för alla icke rörliga organismer. Man bör då betänka att den lämpligaste storleken på provrutorna
påverkas av storleken på arterna som skall övervakas. Det enklaste och oftast mest kostnadseffektiva
sättet är att notera arternas förekomst eller inte förekomst i provrutor. Om provrutan delas in i delprov-
rutor får man dessutom ett frekvensmått för arternas förekomst. Fördelarna med ”förekomstmetoden”
är att det är lätt att räkna statistik och att subjektiviteten vid inventeringen minimeras, särskilt i jämfö-
relse med en bedömning av täckningsgrad eller liknande. Nackdelen är att känsligheten blir mindre
eftersom antal individ inte noteras. Vi kommer emellertid att undersöka olika inventeringsmetoder
under arbetets fortsatta gång. Detta arbete kommer att utvecklas i nära anslutning till urvalet av indi-



Indikatorer i ängs- och betesmarker sid 29 av 88

katorarter eller indikatorgrupper. Dessutom hänger val av metod och val av övervakningsarter samman
med det huvudsakliga syftet med och frågeställningarna inom övervakningen.

Tabell VI

Sammanfattning av användbar inventeringsteknik för de olika organismgrupperna.
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Blötdjur – snäckor och sniglar X
Däggdjur – fladdermöss X
Fjärilar X X X
Fåglar X X X X
Grod- och kräldjur X X
Halvvingar X X
Hopprätvingar – gräshoppor X X X X
Kransalger X
Kärlväxter X6 X
Lavar X X
Maskar X X X
Mossor X X
Skalbaggar – dyngbaggar, vel. skalbaggar, jordlöpare X X X X X
Sländor X X
Steklar – bin och humlor X X X X
Svampar X
Tvåvingar X X

Samordning med NILS

Den stora fördelen med att inventera ängs- och betesmarker inom NILS provytor är möjligheterna till
samarbete och samordningsvinster. Inom dessa kommer IRF-fotografering, bildanalys och många
andra landskapsekologiska analyser att ske med regelbundna intervall och kan erbjuda en unik dimen-
sion av biologisk mångfald i ett övervakningsperspektiv.

NILS:s urval av provrutor är utformat så att de skall ge en objektiv bild av den svenska naturen. Man
kommer därför ifrån dilemmat med att subjektivt välja undersökningsområden, vilket gör att man får
en mer representativ bild av flora- och faunaförändringarna i Sverige. Om det inte är möjligt att an-
vända sig av ängs- och betesmarksobjekt inom NILS:s rutor bör man ändå försöka utforma statistiskt
användbara kopplingar till NILS-nätet.

En viktig fördel med att använda ängs- och betesmarker i NILS:s rutor är att effekten av det omgivan-
de landskapet kontinuerligt kommer att studeras och kvantifieras (särskilt viktigt för många rörliga
organismer). Detta gör det möjligt att förstå förändringar i arters populationer och förekomst som inte
beror på förändringar inom själva ängs- och betesmarken utan på förändringar i det omgivande land-
skapet. Resultaten kan sedan diskuteras utifrån en nationell nivå. En annan fördel med att använda
                                                            
6 nålsticksmetod
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objekt i NILS provrutor är att man (genom det slumpvisa/systematiska urvalet) får ett representativt
utsnitt av Sveriges ängs- och betesmarker.

En nackdel med att enbart använda sig av NILS är att storleken på stickprovet av ängs- och betesmar-
ker kan bli litet, särskilt för ovanliga habitat och substrat. Detta kan emellertid överbryggas genom att
ängs- och betesmarker både inom och utanför NILS rutor undersöks.

För många svårbestämda organismgrupper krävs det särskilda artkunskaper, vilket resulterar i att allt-
för få personer kan användas som inventerare (se tabell 4). I ett längre perspektiv är det viktigt att sä-
kerställa ett relativt stort inventeraroberoende. Vi bedömer det som svårt att genomföra en inventering
som står och faller med några få personer.

I och med att inventeringen av rutorna i NILS blir förhållandevis utdragen i tiden passar det inte att
samordna inventeringen av vissa organismer som visar sig under kortare perioder av året (t.ex. fjärilar,
tvåvingar och steklar). För vissa organismgrupper passar inte omdrevsintervallet (5 år) för inventer-
ingen av NILS rutor. Det kan istället vara mer lämpligt att göra inventeringar flera år i rad för att t.ex.
förstå effekter av mellanårsvariation (på grund av bl.a. klimatiska faktorer på t.ex. svampfloran). Des-
sa faktorer gör att många organismgrupper kommer att behöva specialstuderas av utvalda personer
under speciella tider.

Dynamik i ängs- och betesmarker

Vissa habitat och substrat i ängs- och betesmarker är sällsynta eller har en stark dynamik. De kan helt
enkelt dyka upp i en del av en betesmark under ett år och i en annan vid ett annat tillfälle. Exempel på
sådana habitat utgör spillning, trampspår och klövdjursstigar. Ett fuktigt år kan djuren beta över större
arealer medan betandet blir mer kanaliserat under torrare perioder. Grässvålen blir då mer intensivt
betad i vissa delar. På dessa platser kan en mycket intressant fauna och flora förekomma. Sådana ex-
empel utgörs av sandhedarna i östra Skåne eller Ölands alvarmarker där störningsregimer skapar för-
utsättningar för extremt hävdberoende fauna och flora.

Hedblomster Helichrysum arenarium är beroende av öppna, torra, solbelysta, betes- och slåttermarker i söd-
ra Sverige. För att även i viss mån fånga in den här typen av specialiserade arter krävs att en stratifiering
(skiktning) görs vid urvalet av ängs- och betesmarker som skall övervakas. Österlen, Skåne. Foto: Svante Hulten-
gren.
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När det gäller svårfångade men bra indikatorarter, vissa utvalda habitat, sällsynta substrat och arter
måste dessa i många fall studeras genom ett selektivt eller slumpmässigt urval bland de ängs- och be-
tesmarker som inrymmer sådana. Det kan vara lämpligt att både övervaka ”udda miljöer och arter”
samt välja sådana objekt som ligger inom NILS:s befintliga provrutor, så att man kan göra andra, mer
storskaliga jämförelser. Det kan också vara lämpligt att specialstudera vissa regionala typer av ängs-
och betesmarker. Om man väljer att göra regionala anpassningar blir det dessutom lättare att skapa bra
indikatorlistor.

Diskussion

Att välja ut enskilda arter som skulle kunna fungera som indikatorer för till exempel en viss typ av
betesmark kan fungera bra i en viss region. Om det däremot skall fungera i hela landet reduceras an-
talet lämpliga arter mycket kraftigt. De flesta av Sveriges växt-, svamp och djurarter visar någon typ
av utbredningsmönster över landet, t.ex. en utbredning med sydlig eller västlig tyngdpunkt. Detta är ett
bekymmer vid urvalet av lämpliga indikatorarter.
Urvalet av undersökningsområden inom NILS stickprovsvisa landskapsövervakning görs systematiskt
och därför antas fördelningen av ängs- och betesmarksobjekt som infångas med metodiken i NILS
återspegla den nationella fördelningen. Enligt den nationella sammanställningen av ängs- och hag-
marksinventeringen (Naturvårdsverket 1997) finns det knappt 200�000 ha naturbetesmarker (i värde-
klass I-III), medan ängar enbart täcker en yta av drygt 3�000 ha. Fördelningen är ojämn över landet,
särskilt naturbetesmarker för vilka arealen är mycket liten norr om Dalälven, medan den å andra sidan
är mycket stor i t.ex. Bohuslän, Halland, Öland och Gotland (Naturvårdsverket 1997). Ett problem när
det gäller urvalet av indikatorarter är att variationen i olika typer av naturbetesmarker och ängar är
stor. Naturbetesmarker består av många olika miljöer, från olika typer av hagmarker och strandängar
till ljunghed och alvarmark (Naturvårdsverket 1997). Denna variation påverkar naturligtvis förutsätt-
ningarna för olika arter, särskilt bland växter och svampar vars artsammansättning starkt påverkas av
vattentillgång, markkemi och pH-värde.

Slåttergubbe Arnica montana är en starkt betes- och slåttergynnad art – en god indikator på långvarig och
god hävdregim. Den lever ibland kvar i vägkanter och på skogsstigar men försvinner vid igenväxning. Väster-
götland. Foto: Svante Hultengren.
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Bland markens stora mångfald av organismer tas endast en bråkdel upp i denna sammanställning (här
tillkommer t.ex. många encelliga organismer) och för många grupper är kunskapsläget bristfälligt både
vad avser taxonomi och det ekologi. Många svampar, som lever större delen av sitt liv i marken, är
enbart möjliga (med dagens metoder) att inventera när de bildar fruktkroppar, och vad är det som sä-
ger att svamparna trivs bäst när de producerar fruktkroppar? Indikatorvärdet kan också i vissa fall vara
tvivelaktigt.

För andra organismer som tillbringar hela sitt liv nere i marken finns inga lämpliga metoder för att
studera förändringar. Provtagning med markprover kräver sannolikt mycket stora mängder stickprov.
Därför kan det vara att föredra att använda en mer riktad typ av inventering av större, och i fält mer
lättfunna, organismer. Med stickprovsvisa markprover erhålls ett bra mått på sammansättningen av de
vanligaste organismerna, men de ovanliga (som sannolikt skulle kunna fungera bättre som indikatorer
på hävdsstatus och biologisk kvalitet) påträffas så få gånger att resultaten sannolikt inte är praktiskt
användbara.
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Bilaga

Beskrivning av några olika organismgruppers beroende av
hävd, strukturer och substrat i ängs- och betesmarker samt

deras lämplighet som indikatorer för BM och hävd
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Blötdjur (Mollusker)

Text: Ted von Proschwitz

Större delen av Sveriges 656 arter mollusker förekommer i marina och limniska miljöer, medan cirka 120
arter är landlevande och representeras av flera olika grupper sniglar och snäckor (Falkner m.fl. 2001). I de
fall då ängs- och betesmarker innehåller våta miljöer kan det tillkomma ett antal limniska och eventuellt
marina snäckor och musslor (jämför även kräftdjuren).

De landlevande molluskerna är nattaktiva och fuktighetsberoende djur för vilka mikroklimatet spelar mycket
stor roll. De flesta arterna är mycket fuktighetsberoende och snäckor och sniglar är därför aktiva endast
under den del av dygnet när luftfuktigheten är som högst, d.v.s. natten. Tillgång på kalcium är den viktigaste
begränsande faktorn för tandsnäckor. Kalcium behövs för skalets uppbyggnad, men också för fortplantning-
en och viktiga fysikaliska processer. Kalkrika miljöer är alltid mycket artrikare än de kalkfattigare (Boycott
1934, Valovirta 1968, von Proschwitz 1993). Många arters utbredningsmönster följer tillgången på kalcium i
berggrund och jordarter. Försurningsprocessen har slagit hårt mot många arter och utarmat snäckfaunan,
särskilt i sydvästra Sverige. Molluskerna kan ta upp kalk direkt genom krypsulan från kalkrikt underlag.
Kalkintag genom födan viktigare ju kalkfattigare miljön blir. Molluskerna har lättare att ta upp kalcium i
citratform (lövförna från ädla lövträd) än kalcium i oxalatform (lövförna från ek, bok) (Wäreborn 1970).

Land- och sötvattensmolluskers spridningsbiologi är viktig för förståelsen av deras ekologi och geografiska
utbredning. Deras aktiva spridningsförmåga är mycket dålig och långsam (kanske 100-tals år) (Kew 1893,
Reés 1965). Passiv spridning med fåglar (längre avstånd) samt insekter och däggdjur (kortare avstånd) är
därför av avgörande betydelse (Reés 1965). Så om en art försvinner från ett område är den borta för
överskådlig framtid. En lokals molluskfauna berättar mycket om biotopens kontinuitet och lokalens tidigare
historia.

Mollusker som indikatorer i ängs- och betesmarker
Lokaler som hävdas genom slåtter har högre artdiversitet än sådana som hävdas med bete (von Proschwitz
1998a, b, 2001a). Detta beror troligen främst på trampskadorna från de betande djuren. Öppna ängs- och
betesmarker har vanligtvis få arter mollusker. På kalkpåverkad öppen ängsmark i Skåne och på Gotland kan
sällsynta kolonisatörer som hedsnäcka Candidula unifasciata och kalksnäcka Candidula intersecta
förekomma, jämte ytterligare några sällsynta arter typiska för öppen kalkmark.

Träd- och buskbärande ängs- och betesmarker är gynnsamma miljöer för mollusker. Stora, svårtillgängliga
busksnår och odlingsrösen/stengärdesgårdar är ofta viktiga refugier för mollusker, särskilt i betade biotoper. I
randzoner och i halvöppna biotoper förekommer busksnäcka Fruticicola fruticum och sidensnäcka
Euomphalia strigella. Båda arterna missgynnas av igenväxning och försvinnande av halvöppna buskbioto-
per. Arterna är idag ovanliga i västra Sverige, men i östra Sverige är de lokalt vanligare. Båda arterna skulle
kunna fungera som goda indikatorarter.

Strandängar, strandbeten och andra hävdade våtmarker är ofta artrika molluskbiotoper. Särskilt värdefulla är
kalkpåverkade sådana våtmarker. De kan hysa en hel del sällsynta arter som kalkkärrsgrynsnäcka Vertigo
geyeri (NT och Natura 2000-art), smalgrynsnäcka Vertigo angustior (Natura 2000-art) och tandsnäcka
Perforatella bidentata (NT). Samtliga är goda indikatorarter för de allra exklusivaste rikkärrstyperna.

Den kalkrika alvarmarken är en mycket viktig miljö för landmollusker. Ett flertal sällsynta arter som lever i
öppna, exponerade och kalkrika miljöer förekommer på alvarmark. Framförallt på Öland och Gotland
förkommer arter som hedcylindersnäcka Truncatellina cylindrica, ribbcylindersnäcka Truncatellina
costulata (NT) och hällsnäcka Chondrina clienta. Dessa är goda indikatorer för torr, exponerad och kalkrik
hedmark. Andra typer av betade utmarker (särskilt sådana med lågt pH i marken) är oftast av begränsad
betydelse för molluskerna. De flesta skogslevande arter är beroende av kontinuitet och stabilitet i förnaskik-
tet (von Proschwitz 2001b). Därför minskar artdiversiteten hos marklevande arter om markerna betas.
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Den kalkrika alvarmarken är en mycket viktig miljö för landmollusker. De ljusa partierna kring sprickorna har betats
av snäckor. Foto. Svante Hultengren.

Bland substraten är sten, block och klippor mycket viktiga för landlevande mollusker. Ett stort antal arter
livnär sig av alg- och lavpåväxt på stensubstrat. Blocken har också flera andra viktiga effekter som att samla
upp förna, hindra förnaerosion vilket bidrar till kontinuitet i förnan, och att bidra till ett varierat mikroklimat.
Dessutom bidrar de med viktiga småmiljöer där mollusker kan dra sig undan och gömma sig dagtid.
Blockmiljöer har alltid hög artdiversitet, även i sura miljöer. Karakteristiska arter är bl.a. rösegrynsnäcka
Vertigo alpestris, linssnäcka Helicigona lapicida och alla arter i familjen spolsnäckor Clausiliidae.
[Sympatrisk förekomst av många grynsnäcksarter sl. Vertigo indikerar hög artdiversitet och god kontinuitet.]

Träd, buskar och även ved är viktiga mollusksubstrat. Ett stort antal arter livnär sig av alg-, lav- och
svamppåväxt på dessa substrat (jämför stensubstrat). Speciellt medlemmar av familjen spolsnäckor
Clausiliidae gynnas. Dessutom är sprickor och håligheter också viktiga platser för snäckor och sniglar att
söka skydd dagtid.
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Kalk är en mycket viktig förutsättning för landsnäckor. Kalken används för att bygga upp snäckornas skal. Foto. Svante
Hultengren.

Förna är ett mycket viktigt substrat och även föda för många små, marklevande arter. Molluskerna bidrar i
sådana miljöer till en betydande del av grovnedbrytningen av förnan. Detta gäller dock framförallt i
skogsmiljöer. I sten-, block- och klippenklaver i ängs- och betesmark är dock förna ett mycket viktigt
substrat. Gräsförna utnyttjas av vissa snäckarter bl.a. grässnäckor Vallonia och kärrlevande grynsnäckor
Vertigo.

Öppet vatten är viktigt för alla sötvattenlevande snäckor och musslor. En rad rödlistade arter lever i mindre
vattensamlingar (även av temporär typ), som är vanliga i öppna odlingslandskap t.ex. smal dammsnäcka
Omphiscola glabra (VU) och stor blåssnäcka Aplexa hypnorum (NT).

Spillning är inget viktigt mollusksubstrat, även om många snigelarter kan äta spillning. Alger och lavar är
viktig föda för många snäckor och sniglar. Ben av ryggradsdjur kan fungera som en kalkkälla för mollusker i
kalkfattiga, sura miljöer.

Kunskapsnivå
Det finns förhållandevis få personer med goda artkunskaper om mollusker i Sverige. De flesta arterna är små
och svåra att artbestämma i fält.

Förslag på indikatorarter
Se ovan.

Översiktlig metodbeskrivning
Den bästa metoden att undersöka molluskfaunan är att ta sållprover. Många arter kan bestämmas redan i fält,
medan andra behöver tas med för en noggrannare kontroll under hög förstoring.

Referenser och andra viktiga arbeten
Ref. samt ”artböcker”, publ. med anknytning till indikatorer, övervakning av BM)

Boycott, A. E. 1934: The habitats of land Mollusca in Britain. Journ. Ecol 22: 1-38.



Indikatorer i ängs- och betesmarker sid 43 av 88

Kerney, M. P. & Cameron, R. A. D. 1979: A Field Guide to the Land Snails of Britain and North-West Europe. –
Collins, London. 288 sid. [Finns även i tysk upplaga: Kerney, M. P., Cameron, R. & Jungbluth, J. H. 1983. Die
Landschnecken Nord- und Mitteleuropas. Paul Parey, Hamburg & Berlin 384 sid.].

Falkner, G., Bank, R. & von Proschwitz, T. 2001: Check-list of the non-marine molluscan Species-group taxa of the
states of Northern, Atlantic and Central Europe (CLECOM Area I) and their distribution. Heldia 4(1/2): 1-76.

Falkner, G., Obrdlík, P., Castella, E. & Speight, M. C. D. 2001: Shelled Gastropoda of Western Europe. Verlag der
Friedrich-Held Gesellschaft, München.267 sid.

Gärdenfors, U. (red.) 2000: Rödlistade arter i Sverige 2000. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 397 sid.
Gärdenfors, U., Aagaard, K., Biström, O. (red.) & Holmer, M. (ill.) 2001: Hundraelva nordiska evertebrater.

Handledning för övervakning av rödlistade småkryp. Nord 2002:3. Nordiska Ministerrådet & ArtDatabanken. 288
sid.

Kew, H. W. 1893: The Dispersal of Shells. Kegan Paul, London. 291 sid.
von Proschwitz, T. 1993. Habitat selection and distribution of ten vertiginid species in the province of Dalsland (SW.

Sweden). – Malak. Abh. Staatl. Mus. Tierk. Dresden 16(21): 177-212.
von Proschwitz, T. 1998a: Miljöövervakningsstudier av landlevande snäckor på Gotland. Länsstyrelsen i Gotlands län.

Livsmiljöenheten, Rapport Nr 6 1998. 43 sid.
von Proschwitz, T. 1998b: Landlevande mollusker i rikkärr i Stockholms län med särskild hänsyn till förekomsten av

och ekologi hos Kalkkärrsgrynsnäcka (Vertigo geyeri Lindholm), jämte skötselrekommendationer för rikkärr.
Länsstyrelsen i Stockholms län, Miljöenheten, Underlagsmaterial Nr 30. 56 sid.

von Proschwitz, T. 1999: Landlevande mollusker i Kalmar län II. Öland - Förslag till utnyttjande av data från
Göteborgs Naturhistoriska Museums markfaunainventering i Miljöövervakningsstudier - Sammanställning av
lokaler för rödlistade och sällsynta arter, samt lokaler med höga naturvärden. Länsstyrelsen Kalmar län informerar.
Meddelande 1999: 13. 143 sid.

von Proschwitz, T. 2001a: Land snails in calcareous fens in the province of Östergötland (E. Sweden) with some
remarks on threats and conservation. [sid. 381] I. Salvini-Plawen, L., Volzow, J., Sattmann, H. & Steiner, G. (red.):
Abstracts World Congress of Malacology 2001, Wienna, Austria 19-25 August 2001. 417 sid.

von Proschwitz, T. 2001b: Miljöövervakningsstudier av landlevande mollusker i Hallands län. Specialundersökning av
högdiversitetslokaler. Information från Länsstyrelsen i Hallands län, Lilsmiljö. Meddelande 2001: 13. 84 sid.

Rees, W. J. 1965: The Aerial Dispersal of Mollusca. Proc. Malac. Soc. London 36: 269-282.
Valovitra, I. 1968: Land molluscs in relation to acidity on hyperite hills in Finland. Ann. Zool. Fenn. 5: 245-258.
Wäreborn, I. 1970: Environmental factors influencing the distribution of land molluscs of an oligotrophic area in

southern Sweden. Oikos 21: 285-291.

Däggdjur i allmänhet och fladdermöss i synnerhet

Text: Johan Ahlén.

Av däggdjur påträffas 67 arter i Sverige (Gärdenfors 2000). Däggdjuren är oftast inte direkt knutna till
specifika substrat eftersom de är förhållandevis rörliga, men under fortplantning och övernattning bli
de i regel stationära. Exempel på platser där däggdjur uppehåller sig är håligheter i marken eller i le-
vande eller döda träd. Fladdermössen, av vilka 18 arter påträffats i landet är en grupp där många arter
påverkas starkt av förändringar i både jordbruks- och skogsbygd (Ahlén, I. muntl.).

Relation till ängs- och betesmarker, ekologiska krav mm.
Fladdermössen lever av insekter och söker sig därför till miljöer som är rika på sådana. Detta gör flad-
dermöss till lämpliga indikatorer för individrika, men sannolikt även artrika, insektsmiljöer. De flesta
arter föredrar glesa skogar, skogsbryn och halvöppna landskap som till exempel trädbärande betes-
marker. Olika typer av strukturer, t.ex. kombinationer av olika vegetationsskikt är viktiga. Gläntor,
alléer, fodermarker med glest trädskikt och buskrika bryn m.m. är gynnsamma för fladdermöss. Till-
gång på hålträd och utrymmen i byggnader för yngelkolonier och träd att vila i under jakten är också
viktiga faktorer. Närhet till vatten med rik insektproduktion är också positivt. (Rydell)
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Fladdermössen lever av insekter och söker sig därför till miljöer som är rika på sådana, t.ex. ängs- och be-
tesmarker. Nordisk fladdermus. Foto: Ingemar Ahlén.

Fladdermöss som kvalitetsindikatorer i ängs- och betesmarker
Många arter av fladdermöss förekommer i ängs- och betesmarker och flera av dem skulle kunna an-
vändas som indikatorer. Det är svårt att skilja ut vilka typer av ängar och betesmarker som är viktiga
för fladdermöss. De flesta arter undviker stora öppna områden, men gynnas av smågläntor och bryn.
En liten öppen äng skulle alltså kunna vara en mycket gynnsam miljö, men en stor, trädlös yta kan
vara mindre bra. De flesta ängs- och betesmarker är gynnsamma, särskilt om det finns gamla eller
hamlade träd i dem.

Trädbärande ängs- och betesmarker är bland de bästa fladdermusmarkerna. Ofta finns ihåliga och
gamla träd i värdefulla fladdermusmiljöer. Döda och döende ihåliga träd är viktiga som koloniplatser
eller övervintringsplatser. I dammar, sjöar och vattendrag är ofta insektproduktionen rik, vilket gynnar
fladdermusfaunan (de Jong 2000, Rydell, broschyr). De flesta artrika lokaler ligger i anslutning till
vatten.

Fladdermöss är beroende av öppna marker men inte specifikt av välhävdad, gräsbeväxt mark. Många
arter förekommer även i igenväxande odlingslandskap, men sett över en längre tidsperiod krävs någon
faktor som håller landskapet halvöppet eller åtminstone hindrar det från att växa igen helt.

Fladdermöss har, såvitt känt, inte använts som indikatorarter i någon större inventering. De Jong
(2000) menar att gruppen är känslig för förändringar i landskapet.

Identifierbarhet
Samtliga fladdermusarter är möjliga att bestämma i fält (Ahlén 1981, Ahlén muntl.) Det fordrar dock
tillgång till detektor och inspelningsutrustning som båda är kostsamma. Att skilja mellan vissa arter,
till exempel många av släktet Myotis, är svårt och kräver god träning (Ahlén 1990).
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Kunskapsnivå
Det finns relativt få personer som behärskar gruppen tillräckligt väl för att kunna genomföra inventer-
ingar där artbestämning fordras.

Förslag på indikatorarter
Totalt artantal kan med fördel användas som index. Ett högt artantal säger mycket om flera olika kva-
liteter i ett landskapsavsnitt. Särskilt arterna av släktet Myotis är sannolikt bra som indikatorer. Ett
urval av dessa och andra skulle kunna vara: barbastell, fransfladdermus, långörad fladdermus, grå-
skimlig fladdermus och mustaschfladdermus

Översiktlig metodbeskrivning
Det finns väl beprövad metodik för att inventera fladdermöss med hjälp av ultraljudsdetektor i form av
punkt- eller transektinventering (Ahlén 1990). Specifika lokaler kan alltså inventeras för att få uppgif-
ter om artsammansättning och förekomst av kolonier. Genom linjetaxering per bil eller cykel kan
kvantitativ information om individtätheten i ett landskapsavsnitt erhållas.

Referenser
Ahlén, I. 1981. Identification of Scandinavian bats by their sounds. Sw. Univ. Agr. Sci. Dept. of Wildlife Ecol-

ogy, Report 6, Uppsala, Sweden.
Ahlén, I. 1990. Artbestämning av flygande fladdermöss. Naturskyddsföreningen och Fältbiologerna. Stockholm.
Gärdenfors, U. (red.) 2000. Rödlistade arter i Sverige 2000 – The 2000 Red List of Swedish Species. ArtData-

banken, SLU, Uppsala.
de Jong, J. 2000. Fladdermössen i landskapet. Jordbruksverket och Skogsstyrelsen. Jönköping.
Rydell, J. (broschyr): Fladdermöss – Nattens tysta jägare. Naturvårdsverket och WWF.

Fjärilar

Text: Nils Ryrholm

I Sverige förekommer ca 2740 arter fjärilar. Av dessa räknas drygt 1000 arter till storfjärilarna, t.ex.
dagfjärilar, svärmare, spinnare, och resten till småfjärilarna, t.ex. mott, vecklare och malar (Gärdenfors
2000). I denna sammanställning diskuteras av praktiska skäl främst storfjärilarna. Med undantag för
mott och vissa vecklare är småfjärilarna är ofta mycket svåra att artbestämma, särskilt i fält, och endast
ett fåtal personer i landet behärskar dessa arter. Nedan listas ett antal fjärilsarter som skulle kunna
fungera som indikatorer i olika typer av ängs- och betesmarker. Vissa arter kan tyckas väl triviala för
att vara med, men tyvärr minskar många arter mycket kraftigt, även sådana som för endast 20 år sedan
var både utbredda och vanliga. Utvecklingen i England, Holland och Belgien, som ligger ”före” Sveri-
ge i ”rationaliseringen” av odlingslandskapet, visar att många arters populationer kraschar när en viss
andel av tillgängliga habitat har försvunnit – och då går fallet mycket snabbt.
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Ett stort antal storfjärilar är beroende av ängs- och hagmarkernas floraresurser. Därför kan totalinventering-
ar på ett mindre antal lokaler vara en kvalitativt bra metod för övervakning. Allmän pärlemorfjäril Argynnis adip-
pe. Teckning: Nils Forshed.

Relation till ängs- och betesmarker, ekologiska krav mm.
De allra flesta fjärilar är kraftigt värmekrävande och solberoende på våra breddgrader. Därför är fjäri-
larna bland de första organismer som drabbas när ängs- och betesmarker växer igen och blir skuggiga-
re. Endast under extremt varma och torra somrar nyttjas halvskuggiga miljöer av flertalet arter, men å
andra sidan måste denna variation erbjudas i habitaten för att arterna skall ha goda odds att klara sig
under värmeböljor. Under larvutvecklingen behöver många arter däremot fuktiga förhållanden och en
förhöjd luftfuktighet för att utvecklas väl. Men under ”normalår” råder vanligen inte några längre pe-
rioder med vattenbrist, vilket gör att insektsfaunans utvecklingscykel i Sverige vanligen begränsas
främst av lufttemperaturen och mängden värmande solstrålning. Många fjärilsarter är beroende av
kalkgynnade växter, vilket ger en påtagligt högre artrikedom av fjärilar i kalkrika regioner, även om
kalken i sig troligen inte har någon större betydelse för fjärilarna.

Erfarenheter av att använda gruppen som indikator
Metodik finns beskriven i bl.a. Vessby m.fl. (2002), Weibull (2002).

Relevans som indikator i ängs- och betesmarker
Vissa fjärilsarter är mycket bra indikatorer eftersom de svarar mycket snabbt på habitatförändringar –
ofta innan det mänskliga ögat har registrerat förändringen. Ett problem är dock att antalet individer i
en fjärilspopulation ofta fluktuerar kraftigt mellan olika år, vilket försvårar punktinsatser och enstaka
bedömningar eftersom det vid ett enskilt tillfälle inte alltid går att avgöra orsaken till att så få individer
observerats. Flera arter har minskat mycket påtagligt de senaste åren och flertalet av dessa är knutna
till det välhävdade odlingslandskapet, rikt på blommande örter, som minskat mycket det senaste åren.
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Fjärilarna drabbas dubbelt i det moderna jordbrukslandskapet, dels genom att deras näringsväxter för-
svinner och dels genom att det ofta finns för få blommande blomväxter (nektarkällor) för att de vuxna
fjärilspopulationerna skall kunna överleva.

Gräsbeväxt mark är en mycket viktig habitattyp för fjärilar. Dock klarar sig flertalet fjärilsarter inte på
gödslade marker sannolikt beroende på att deras värd- och nektarväxter konkurreras ut och försvinner.
Inte heller på mycket hårt betade marker förekommer populationer av dessa fjärilar eftersom allt
lämpligt substrat betas bort. På marker med tidig ”ensilageslåtter”, d.v.s. paketering av plastbollar,
tycks i stort sett inga fjärilsarter kunna hålla kontinuerliga populationer, inte ens generalistarter som
förut varit allmänna!

Sammanfattningsvis kan man säga att markerna numera antingen brukas för hårt eller inte alls
(=igenväxning) vilket gör att framtiden för flertalet arter knutna till blomrika marker ser ytterst dyster
ut på det Svenska fastlandet och sannolikt även på sikt på Öland och Gotland. Endast ett fåtal fjärils-
arter tycks vara beroende av bara jordfläckar. Många arter är dock beroende av ett tunt växttäcke av
mikroklimatiska skäl och sannolikt gynnas många arter av att värdväxten växer på bar jord. Därför är
ett visst tramp utan alltför hårt bete gynnsamt för många fjärilsarter – särskilt på torrmarker med
många sydliga faunaelement.

I det öppna kulturlandskapet är endast ett fåtal arter knutna till stenmiljöer, t.ex. murar, block och
klippor. Vissa av dessa, som sannolikt lever på mossor, är dock mycket lokala och endast kända från
ett fåtal platser (kan möjligen vara förbisedda).

På träd och buskar lever däremot ett mycket stort antal fjärilsarter i det öppna landskapet. ”Äldre”
betade busk- och trädbevuxna hagar håller många intressanta arter, varav ett stort antal nattaktiva
(flertalet av dessa tas inte med i listorna nedan eftersom de är rent nattaktiva).

I jämförelse med många andra insektsgrupper är endast en mycket liten del av fjärilarna knutna till död
ved, mulm och organiska rester i hålträd. Dock är de fjärilsarter som har denna typ av livsstrategi illa
utsatta i det moderna landskapet. Flera av dem är rödlistade och prognosen är att fler fjärilsarter knut-
na till denna miljö kommer att rödlistas vid nästa revision. Bland dessa finns ett stort antal småfjärilar,
t.ex. hålträdsvampmal Triaxomasia caprimulgella, silverfläckpraktmal Denisia stroemella, vitfläckig
praktmal Denisia albimaculea och snedfläckpraktmal Epicallima formosella.

I Sverige förekommer endast en fjärilsart som är knuten till djurspillning, hästlortmalen Holcopogon
helveolellus, som dock är mycket illa ute och sannolikt redan utdöd på fastlandet. Dessutom lever vis-
sa malar Tineidae, skräpmalar Oechophoridae och några ytterligare arter bland annat på spillnings-
rester och förna.

I stort sett alla fjärilsarter lever på levande växter, örter, buskar och träd. Många av ängs- och hagmar-
kernas mer unika arter är knutna till blomväxter som endast förekommer i dessa miljöer. Många arter
kräver dock inte bara lämpliga värdväxter utan även lämpliga habitat och en rik tillgång på blomväxter
som nektarkällor för att kunna överleva.

Det finns hela artkomplex som är beroende av våtmarker av olika slag. Slåttrade våtmarker och över-
svämningsmarker håller vanligen något rikare fauna än betade fuktmarker. Bland annat är alkonblå-
vinge Maculinea alcon, ärenprisnätfjäril Euphydryas aurinia och kovetenätfjäril Melitaea diamina
knutna till fuktiga marker.

Identifierbarhet
För en kunnig inventerare är det möjligt att artbestämma en betydande del av storfjärilarna i fält. Men
för vissa arter och en stor del av småfjärilarna är det nödvändigt att använda insamlingsmetoder där
insekten dödas för att en säker artbestämning skall kunna göras.



Indikatorer i ängs- och betesmarker sid 48 av 88

Kunskapsnivå
Det finns förhållandevis många personer som har goda artkunskaper om storfjärilarna.

Förslag på indikatorarter
I denna sammanställning förekommer främst fjärilsarter som är lätta både att hitta och känna igen,
men som dessutom har ett tydligt indikatorvärde. Därför omfattar denna förteckning mest dagaktiva
arter varav flertalet är så kallade storfjärilar. Vissa lättbestämda mott med högt indikatorvärde har
tagits med, det finns numera god litteratur på dessa och de är lika lätta att identifiera som storfjärilar.
Däremot har andra arter, som är svåra att i fält skilja från närbesläktade arter utelämnats - exempelvis
allmän blåvinge. Andra arter med högt indikatorvärde men som är mycket svåra att finna, exempelvis
gulfläckig igelkottspinnare, har också utelämnats. Genom att ta med lämpliga indikatorarter bland
småfjärilarna skulle listan kunna utökas mycket. Nackdelen med dessa att det är så få personer i landet
som har tillräcklig kunskap om hur dessa arter skall eftersökas och hur de kan identifieras. Av denna
anledning har dessa utelämnats tills vidare.

Vissa arter kan av den insatte tyckas väl triviala för att vara med på en svensk inventeringslista. Tyvärr
går utvecklingen numera snabbt mot mycket kraftiga minskningar för arter som för 20 år sedan var
både utbredda och vanliga. Som nämnts ovan ligger länder som England, Holland och Belgien ”före”
som Sverige i ”rationaliseringen” av odlingslandskapet och erfarenheterna visar att många arters po-
pulationer kraschar när en viss andel av tillgängliga habitat har försvunnit. Då går fallet mycket
snabbt. Därför har denna lista också blivit relativt lång, men i praktiken kommer inventeraren mycket
sällan att hitta ens 20 av de listade arterna på någon lokal vid ett enskilt tillfälle, vilket gör att arbetet
inte kommer att vara så krävande som det vid första anblicken ter sig.

Flertalet av arterna på listan har sin huvudsakliga förekomst i Göta- och Svealand, vilket gör att listan
bör kompletteras vid inventeringar i mellersta och övre Norrland. Det förekommer stora regionala
skillnader i faunasammansättning mellan olika delar av södra Sverige. För att får en bättre upplösning
på resultaten bör därför regionala listor upprättas när övervakningen skall implementeras. Jag har note-
rat kategoriseringen för alla rödlistade arter som en extra hjälp för utvärdering av resultaten.

Öppen ängsmark
Adscita statices, allmän metallvingesvärmare, NT
Zygaena minos, klubbsprötad bastardsvärmare, VU
Zygaena osterodensis, smalsprötad bastardsvärmare, VU
Zygaena viciae, liten bastardsvärmare, NT
Zygaena filipendulae, allmän bastardsvärmare
Zygaena lonicerae, bredbrämad bastardsvärmare, NT
Cynaeda dentalis, tandmott
Pyrausta aurata, guldljusmott
Paratalanta hyalinalis, sidengult ängsmott, VU
Lemonia dumi, mjölkörtspinnare, NT
Hemaris tityus, svävfluglik dagsvärmare, NT
Pyrgus alveus, kattunvisslare, NT
Carterocephalus palaemon, gulfläckig glanssmygare
Carterocephalus silvicola, svartfläckig glanssmygare
Hesperia comma, allmän ängssmygare, NT
Ochlodes venatus, stor ängssmygare
Parnassius mnemosyne, mnemosynefjäril, EN
Lycaena helle, violett guldvinge, NT
Lycaena hippothoe, violettkantad guldvinge
Glaucopsyche alexis, klöverblåvinge, NT
Plebeius argyrognomon, kronärtblåvinge, VU
Aricia eumedon, brun blåvinge
Aricia agestis, rödfläckig blåvinge
Aricia artaxerxes, förväxlad blåvinge
Aricia nicias, Donzels blåvinge, NT
Polyommatus semiargus, ängsblåvinge
Polyommatus amandus, silverfärgad blåvinge
Araschnia levana, kartfjäril
Euphydryas aurinia, ärenprisnätfjäril, VU
Melitaea cinxia, hökblomsternätfjäril
Melitaea britomartis, veronikanätfjäril, CR
Melitaea athalia, allmän nätfjäril
Coenonympha arcania, pärlgräsfjäril
Coenonympha hero, brun gräsfjäril, NT
Maniola jurtina, allmän slåttergräsfjäril

Chiasmia clathrata, rutig buskmätare
Pseudopanthera macularia, pantermätare
Siona lineata, svartribbad vitvingemätare
Scopula immorata, gråbandad lövmätare
Scopula virgulata (Gotland), snedstreckad lövmätare, VU
Scopula ornata, prydlig lövmätare, EN
Scopula decorata, blåfläckad lövmätare
Scopula rubiginata, rödlätt lövmätare
Scopula marginepunctata, gulgrå lövmätare, CR
Idaea serpentata, ockragul lövmätare
Idaea fuscovenosa, benfärgad lövmätare
Idaea humiliata, rödbrämad lövmätare
Lythria rotaria, allmän purpurmätare
Catarhoe cuculata, kapuschongfältmätare
Epirrhoe hastulata, sorgklädd fältmätare
Epirrhoe pupillata, thunbergs fältmätare, NT
Epirrhoe galiata, mårefältmätare
Horisme vitalbata, längsbandad strimmätare
Horisme aquata, vitaktig strimmätare, VU
Perizoma hydrata, glimfältmätare, NT
Perizoma bifaciata, snedstreckad fältmätare, NT
Lithostege griseata, grå puckelmätare, VU
Phytometra viridaria, jungfrulinfly
Eremobia ochroleuca, ockragult ängsfly
Calamia tridens, torvfly
Eriopygodes imbecilla, tjockhornsfly, NT

Träd- o buskbärande ängar
Adscita statices, allmän metallvingesvärmare, NT
Zygaena minos, klubbsprötad bastardsvärmare, VU
Zygaena osterodensis, smalsprötad bastardsvärmare, VU
Zygaena viciae, liten bastardsvärmare, NT
Zygaena filipendulae, allmän bastardsvärmare
Zygaena lonicerae, bredbrämad bastardsvärmare, NT
Acrobasis sodalella, grått ekbladmott, NT
Apomyelois cirrigerella, åkerväddmott



Indikatorer i ängs- och betesmarker sid 49 av 88

Myelois circumvoluta, tistelmärgmott
Epascestria pustulalis, oxtungegallmott
Paratalanta hyalinalis, sidengult ängsmott, VU
Gastropacha quercifolia, rostfärgad bladspinnare, NT
Lemonia dumi, mjölkörtspinnare, NT
Hemaris tityus, svävfluglik dagsvärmare, NT
Pyrgus alveus, kattunvisslare, NT
Carterocephalus palaemon, gulfläckig glanssmygare
Carterocephalus silvicola, svartfläckig glanssmygare
Parnassius mnemosyne, mnemosynefjäril, EN
Papilio machaon, makaonfjäril
Aporia crataegi, hagtornsfjäril
Gonepteryx rhamni, citronfjäril
Hamearis lucina, gullvivefjäril, VU
Lycaena hippothoe, violettkantad guldvinge
Thecla betulae, björksnabbvinge
Satyrium pruni, plommonsnabbvinge, NT
Satyrium ilicis, järneksnabbvinge, NT
Glaucopsyche alexis, klöverblåvinge, NT
Plebeius argyrognomon, kronärtblåvinge, VU
Aricia eumedon, brun blåvinge
Aricia artaxerxes, förväxlad blåvinge
Aricia nicias, Donzels blåvinge, NT
Polyommatus semiargus, ängsblåvinge
Polyommatus amandus, silverfärgad blåvinge
Argynnis paphia, silverstreckad pärlemorfjäril
Argynnis aglaja, stor pärlemorfjäril
Argynnis adippe, allmän pärlemorfjäril
Araschnia levana, kartfjäril
Nymphalis polychloros, körsbärsfuks, NT
Euphydryas maturna, boknätfjäril, CR
Euphydryas aurinia, ärenprisnätfjäril, VU
Melitaea athalia, allmän nätfjäril
Apatura iris, stor skimmerfjäril, NT
Lasiommata megera, svingelgräsfjäril
Lopinga achine, dårgräsfjäril, NT
Coenonympha arcania, pärlgräsfjäril
Coenonympha hero, brun gräsfjäril, NT
Maniola jurtina, allmän slåttergräsfjäril
Chiasmia clathrata, rutig buskmätare
Pseudopanthera macularia, pantermätare
Comibaena bajularia, fläckig smaragdmätare
Scopula immorata, gråbandad lövmätare
Scopula virgulata (Gotland), snedstreckad lövmätare, VU
Idaea serpentata, ockragul lövmätare
Idaea sylvestraria, halmfärgad lövmätare
Idaea fuscovenosa, benfärgad lövmätare
Idaea trigeminata (Öland), brunfläckad lövmätare, NT
Idaea humiliata, rödbrämad lövmätare
Rhodostrophia vibicaria, lädermätare
Xanthorhoe biriviata, springkornfältmätare, NT
Catarhoe rubidata, rödbandad fältmätare, EN
Catarhoe cuculata, kapuschongfältmätare
Epirrhoe hastulata, sorgklädd fältmätare
Epirrhoe pupillata, thunbergs fältmätare, NT
Epirrhoe galiata, mårefältmätare
Costaconvexa polygrammata, mångstreckad fältmätare, VU
Ecliptopera capitata, gulryggig fältmätare, NT
Eustroma reticulata, nätådrig parkmätare, NT
Pareulype berberata, berberisfältmätare, EN
Philereme vetulata, grå klaffmätare
Philereme transversata, svartbrun klaffmätare
Perizoma affinitata, blärefältmätare
Eriopygodes imbecilla, tjockhornsfly, NT

Strandängar (hav och sötvatten)
Adscita statices, allmän metallvingesvärmare, NT
Zygaena viciae, liten bastardsvärmare, NT
Zygaena filipendulae, allmän bastardsvärmare
Zygaena lonicerae, bredbrämad bastardsvärmare, NT
Atralata albofascialis, krisslesorgmott, NT
Euthrix potatoria, gräselefant
Pyrgus alveus, kattunvisslare, NT
Carterocephalus silvicola, svartfläckig glanssmygare
Parnassius mnemosyne, mnemosynefjäril, EN
Papilio machaon, makaonfjäril
Lycaena hippothoe, violettkantad guldvinge
Melitaea diamina, kovetenätfjäril, NT
Melitaea athalia, allmän nätfjäril

Lasiommata megera, svingelgräsfjäril
Coenonympha tullia, starrgräsfjäril
Coenonympha arcania, pärlgräsfjäril
Hipparchia semele, sandgräsfjäril
Idaea muricata, rödpudrad lövmätare
Idaea sylvestraria, halmfärgad lövmätare
Idaea fuscovenosa, benfärgad lövmätare
Idaea humiliata, rödbrämad lövmätare
Phibalapteryx virgata, mellanmätare
Orthonama vittata, tvåbandad fältmätare
Epirrhoe galiata, mårefältmätare
Perizoma sagittata, piltecknad fältmätare, NT
Simyra albovenosa, lansettvinge
Calamia tridens, torvfly
Spilosoma urticae, vit tigerspinnare

Sidvallsängar mm
Adscita statices, allmän metallvingesvärmare, NT
Zygaena viciae, liten bastardsvärmare, NT
Euthrix potatoria, gräselefant
Carterocephalus silvicola, svartfläckig glanssmygare
Papilio machaon, makaonfjäril
Lycaena hippothoe, violettkantad guldvinge
Araschnia levana, kartfjäril
Euphydryas aurinia, ärenprisnätfjäril, VU
Melitaea diamina, kovetenätfjäril, NT
Coenonympha tullia, starrgräsfjäril
Hypoxystis pluviaria, spetsvingemätare, VU
Scopula immorata, gråbandad lövmätare
Orthonama vittata, tvåbandad fältmätare
Xanthorhoe biriviata, springkornfältmätare, NT
Epirrhoe hastulata, sorgklädd fältmätare
Ecliptopera capitata, gulryggig fältmätare, NT
Eustroma reticulata, nätådrig parkmätare, NT
Perizoma affinitata, blärefältmätare
Perizoma bifaciata, snedstreckad fältmätare, NT
Perizoma sagittata, piltecknad fältmätare, NT

Öppen hagmark
Adscita statices, allmän metallvingesvärmare, NT
Zygaena minos, klubbsprötad bastardsvärmare, VU
Zygaena viciae, liten bastardsvärmare, NT
Zygaena filipendulae, allmän bastardsvärmare
Zygaena lonicerae, bredbrämad bastardsvärmare, NT
Pempeliella ornatella, krokbandat timjansmott
Pempeliella dilutella, rakbandat timjansmott
Myelois circumvoluta, tistelmärgmott
Cynaeda dentalis, tandmott
Epascestria pustulalis, oxtungegallmott
Pyrausta nigrata, svart ljusmott
Pyrausta aurata, guldljusmott
Lemonia dumi, mjölkörtspinnare, NT
Hemaris tityus, svävfluglik dagsvärmare, NT
Pyrgus alveus, kattunvisslare, NT
Hesperia comma, allmän ängssmygare, NT
Ochlodes venatus, stor ängssmygare
Lycaena helle, violett guldvinge, NT
Maculinea arion, svartfläckig blåvinge, VU
Aricia agestis, rödfläckig blåvinge
Aricia artaxerxes, förväxlad blåvinge
Polyommatus dorylas, honungsklöverblåvinge
Polyommatus amandus, silverfärgad blåvinge
Argynnis niobe, bastardpärlemorfjäril, VU
Melitaea cinxia, hökblomsternätfjäril
Melitaea britomartis, veronikanätfjäril, CR
Melitaea athalia, allmän nätfjäril
Maniola jurtina, allmän slåttergräsfjäril
Idaea serpentata, ockragul lövmätare
Idaea humiliata, rödbrämad lövmätare
Rhodostrophia vibicaria, lädermätare
Lythria rotaria, allmän purpurmätare
Phibalapteryx virgata, mellanmätare
Epirrhoe pupillata, thunbergs fältmätare, NT
Lithostege griseata, grå puckelmätare, VU
Emmelia trabealis, åkervindefly, EN
Eublemma minutata, mjölfly, VU
Cucullia argentea, silverfläckat kapuschongfly
Heliothis viriplaca, grönaktigt knölfly, NT
Eremobia ochroleuca, ockragult ängsfly
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Calamia tridens, torvfly
Spiris striata, streckad hedspinnare, NT

Träd- och buskbärande hagmark
Adscita statices, allmän metallvingesvärmare, NT
Zygaena osterodensis, smalsprötad bastardsvärmare, VU
Zygaena viciae, liten bastardsvärmare, NT
Zygaena filipendulae, allmän bastardsvärmare
Zygaena lonicerae, bredbrämad bastardsvärmare, NT
Pempeliella ornatella, krokbandat timjansmott
Pempeliella dilutella, rakbandat timjansmott
Acrobasis sodalella, grått ekbladmott, NT
Myelois circumvoluta, tistelmärgmott
Cynaeda dentalis, tandmott
Atralata albofascialis, krisslesorgmott, NT
Pyrausta aurata, guldljusmott
Pyrausta nigrata, svart ljusmott
Gastropacha quercifolia, rostfärgad bladspinnare, NT
Lemonia dumi, mjölkörtspinnare, NT
Hemaris tityus, svävfluglik dagsvärmare, NT
Pyrgus armoricanus, fransk blomvisslare, CR
Pyrgus alveus, kattunvisslare, NT
Hesperia comma, allmän ängssmygare, NT
Ochlodes venatus, stor ängssmygare
Parnassius mnemosyne, mnemosynefjäril, EN
Aporia crataegi, hagtornsfjäril
Gonepteryx rhamni, citronfjäril
Hamearis lucina, gullvivefjäril, VU
Lycaena helle, violett guldvinge, NT
Lycaena hippothoe, violettkantad guldvinge
Thecla betulae, björksnabbvinge
Satyrium pruni, plommonsnabbvinge, NT
Aricia eumedon, brun blåvinge
Aricia agestis, rödfläckig blåvinge
Aricia artaxerxes, förväxlad blåvinge
Polyommatus dorylas, honungsklöverblåvinge
Polyommatus amandus, silverfärgad blåvinge
Argynnis paphia, silverstreckad pärlemorfjäril
Argynnis aglaja, stor pärlemorfjäril
Argynnis adippe, allmän pärlemorfjäril
Araschnia levana, kartfjäril
Nymphalis polychloros, körsbärsfuks, NT
Euphydryas aurinia, ärenprisnätfjäril, VU
Melitaea britomartis, veronikanätfjäril, CR
Melitaea athalia, allmän nätfjäril
Apatura iris, stor skimmerfjäril, NT
Lasiommata megera, svingelgräsfjäril
Lopinga achine, dårgräsfjäril, NT
Coenonympha arcania, pärlgräsfjäril
Idaea sylvestraria, halmfärgad lövmätare
Idaea serpentata, ockragul lövmätare
Catarhoe rubidata, rödbandad fältmätare, EN
Catarhoe cuculata, kapuschongfältmätare
Epirrhoe galiata, mårefältmätare
Costaconvexa polygrammata, mångstreckad fältmätare, VU
Philereme vetulata, grå klaffmätare
Philereme transversata, svartbrun klaffmätare
Lithostege griseata, grå puckelmätare, VU
Emmelia trabealis, åkervindefly, EN
Cucullia argentea, silverfläckat kapuschongfly
Heliothis viriplaca, grönaktigt knölfly, NT
Eremobia ochroleuca, ockragult ängsfly
Calamia tridens, torvfly
Atolmis rubricollis, rödhalsad lavspinnare

Strandbeten
Pempeliella ornatella, krokbandat timjansmott
Pempeliella dilutella, rakbandat timjansmott
Euthrix potatoria, gräselefant
Hesperia comma, allmän ängssmygare, NT
Ochlodes venatus, stor ängssmygare
Melitaea cinxia, hökblomsternätfjäril
Melitaea diamina, kovetenätfjäril, NT
Melitaea athalia, allmän nätfjäril
Lasiommata megera, svingelgräsfjäril
Maniola jurtina, allmän slåttergräsfjäril
Hipparchia semele, sandgräsfjäril
Selidosema brunnearia, hedmätare
Idaea ochrata, ockralövmätare

Idaea serpentata, ockragul lövmätare
Idaea muricata, rödpudrad lövmätare
Idaea sylvestraria, halmfärgad lövmätare
Idaea fuscovenosa, benfärgad lövmätare
Idaea humiliata, rödbrämad lövmätare
Phibalapteryx virgata, mellanmätare
Orthonama vittata, tvåbandad fältmätare
Epirrhoe galiata, mårefältmätare
Simyra albovenosa, lansettvinge
Spilosoma urticae, vit tigerspinnare

Alvar
Pempeliella ornatella, krokbandat timjansmott
Pempeliella dilutella, rakbandat timjansmott
Epascestria pustulalis, oxtungegallmott
Loxostege manualis, alvarljusmott, NT
Pyrausta cingulata, gördelljusmott, VU
Pyrausta sanguinalis, blodrött ljusmott, NT
Pyrausta nigrata, svart ljusmott
Pyrgus alveus, kattunvisslare, NT
Hesperia comma, allmän ängssmygare, NT
Ochlodes venatus, stor ängssmygare
Parnassius apollo (Gotland), apollofjäril, NT
Cupido minimus, liten blåvinge, NT
Maculinea arion, svartfläckig blåvinge, VU
Aricia artaxerxes, förväxlad blåvinge
Polyommatus dorylas, honungsklöverblåvinge
Polyommatus amandus, silverfärgad blåvinge
Melitaea cinxia, hökblomsternätfjäril
Melitaea athalia, allmän nätfjäril
Lasiommata megera, svingelgräsfjäril
Maniola jurtina, allmän slåttergräsfjäril
Hipparchia semele, sandgräsfjäril
Selidosema brunnearia, hedmätare
Dyscia fagaria, skuggmätare, NT
Scopula decorata, blåfläckad lövmätare
Scopula rubiginata, rödlätt lövmätare
Idaea fuscovenosa, benfärgad lövmätare
Idaea humiliata, rödbrämad lövmätare
Phibalapteryx virgata, mellanmätare
Catarhoe cuculata, kapuschongfältmätare
Epirrhoe galiata, mårefältmätare
Horisme aemulata, grå strimmätare, VU
Horisme vitalbata, längsbandad strimmätare
Tyta luctuosa, kalkfly
Emmelia trabealis, åkervindefly, EN
Heliothis viriplaca, grönaktigt knölfly, NT
Eremobia ochroleuca, ockragult ängsfly
Setina irrorella, stor borstspinnare, NT
Setina roscida, liten borstspinnare
Spiris striata, streckad hedspinnare, NT

Ljunghed
Pempeliella dilutella, rakbandat timjansmott
Myelois circumvoluta, tistelmärgmott
Euthrix potatoria, gräselefant
Maculinea alcon, alkonblåvinge, VU
Coenonympha tullia, starrgräsfjäril
Pachycnemia hippocastanaria, mottmätare, NT
Selidosema brunnearia, hedmätare
Dyscia fagaria, skuggmätare, NT
Perconia strigillaria, pudermätare
Pseudoterpna pruinata, daggig ginstmätare, CR
Thalera fimbrialis, tandad lundmätare
Idaea muricata, rödpudrad lövmätare
Phibalapteryx virgata, mellanmätare
Scotopteryx mucronata, gulstreckad backmätare, EN
Scotopteryx luridata, sen ginstbackmätare, EN
Orthonama vittata, tvåbandad fältmätare
Catarhoe rubidata, rödbandad fältmätare, EN
Epirrhoe galiata, mårefältmätare
Costaconvexa polygrammata, mångstreckad fältmätare, VU
Chesias rufata, rödtonad harrismätare, EN
Eugraphe sigma, rödkantat jordfly
Xestia castanea, hedjordfly
Orgyia antiquoides, ljungfjädertofsspinnare, NT
Atolmis rubricollis, rödhalsad lavspinnare
Setina irrorella, stor borstspinnare, NT
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Annan utmark –  Sandfält
Zygaena minos, klubbsprötad bastardsvärmare, VU
Cynaeda dentalis, tandmott
Epascestria pustulalis, oxtungegallmott
Pyrausta cingulata, gördelljusmott, VU
Pyrausta sanguinalis, blodrött ljusmott, NT
Pyrausta cingulata, gördelljusmott, VU
Pyrausta nigrata, svart ljusmott
Lemonia dumi, mjölkörtspinnare, NT
Glaucopsyche alexis, klöverblåvinge, NT
Maculinea arion, svartfläckig blåvinge, VU
Polyommatus dorylas, honungsklöverblåvinge
Argynnis niobe, bastardpärlemorfjäril, VU
Melitaea cinxia, hökblomsternätfjäril
Hipparchia semele, sandgräsfjäril
Selidosema brunnearia, hedmätare
Scopula rubiginata, rödlätt lövmätare
Idaea serpentata, ockragul lövmätare
Idaea muricata, rödpudrad lövmätare
Idaea sylvestraria, halmfärgad lövmätare
Idaea humiliata, rödbrämad lövmätare
Phibalapteryx virgata, mellanmätare
Horisme aquata, vitaktig strimmätare, VU
Perizoma hydrata, glimfältmätare, NT
Lithostege griseata, grå puckelmätare, VU
Emmelia trabealis, åkervindefly, EN
Eublemma minutata, mjölfly, VU
Cucullia argentea, silverfläckat kapuschongfly
Heliothis viriplaca, grönaktigt knölfly, NT
Spiris striata, streckad hedspinnare, NT

Enbuskrika betesmarker
Adscita statices, allmän metallvingesvärmare, NT
Zygaena minos, klubbsprötad bastardsvärmare, VU
Pempeliella ornatella, krokbandat timjansmott
Pempeliella dilutella, rakbandat timjansmott
Lemonia dumi, mjölkörtspinnare, NT
Pyrgus armoricanus, fransk blomvisslare, CR

Hesperia comma, allmän ängssmygare, NT
Ochlodes venatus, stor ängssmygare
Hamearis lucina, gullvivefjäril, VU
Maculinea arion, svartfläckig blåvinge, VU
Melitaea cinxia, hökblomsternätfjäril
Melitaea athalia, allmän nätfjäril
Maniola jurtina, allmän slåttergräsfjäril
Hipparchia semele, sandgräsfjäril

Betad skog
Gastropacha quercifolia, rostfärgad bladspinnare, NT
Parnassius mnemosyne, mnemosynefjäril, EN
Gonepteryx rhamni, citronfjäril
Lycaena hippothoe, violettkantad guldvinge
Satyrium pruni, plommonsnabbvinge, NT
Satyrium ilicis, järneksnabbvinge, NT
Aricia eumedon, brun blåvinge
Argynnis paphia, silverstreckad pärlemorfjäril
Argynnis aglaja, stor pärlemorfjäril
Argynnis adippe, allmän pärlemorfjäril
Araschnia levana, kartfjäril
Nymphalis polychloros, körsbärsfuks, NT
Lopinga achine, dårgräsfjäril, NT
Coenonympha arcania, pärlgräsfjäril
Coenonympha hero, brun gräsfjäril, NT
Chiasmia clathrata, rutig buskmätare
Pseudopanthera macularia, pantermätare
Comibaena bajularia, fläckig smaragdmätare
Xanthorhoe biriviata, springkornfältmätare, NT
Epirrhoe hastulata, sorgklädd fältmätare
Epirrhoe pupillata, thunbergs fältmätare, NT
Costaconvexa polygrammata, mångstreckad fältmätare, VU
Ecliptopera capitata, gulryggig fältmätare, NT
Eustroma reticulata, nätådrig parkmätare, NT
Horisme aemulata, grå strimmätare, VU
Philereme vetulata, grå klaffmätare
Philereme transversata, svartbrun klaffmätare
Perizoma affinitata, blärefältmätare

Översiktlig metodbeskrivning
Dagaktiva fjärilar inventeras (t.ex. i transekter) med fördel med hjälp av håvning och fältbestämning.
Andra mer svårbestämda arter måste däremot samlas in, t.ex. med hjälp av håvning eller fällor för
senare bestämning.
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Fåglar

Text: Jonas Stenström.

Det finns för närvarande 253 arter som regelbundet häckar i Sverige (Gärdenfors 2000). Av dessa är
ett litet antal helt knutna till eller absolut beroende av naturliga ängs- och betesmarker. Däremot är det
ett mycket stort antal, omkring 70 % av dessa arter (Rosqvist 1991), som på ett eller annat sätt nyttjar
odlingslandskapet för häckning eller födosök. Dessa arter gynnas i hög grad av ett småskaligt och
variationsrikt odlingslandskap med stort inslag av slåtter- och betesmark och andra småbiotoper.
Många arters populationer minskar kraftigt eller försvinner om det öppna landskapet ersätts med skog
om åkerlandskapet blir för ensidigt eller vid omläggningar inom driften (t.ex. tidigare slåtter m.m.).
Många av de arter som förekommer i odlingslandskapet har minskat kraftigt under senare år7.

Betade strandängar utgör viktiga livsmiljöer för en rad olika fåglar t.ex. rödbena, strandskata och tofsvipa.
Teckning. Nils Forshed.

Ekologiska krav i relation till ängs- och betesmarker
Många arter gynnas av strukturer och substrat i naturliga ängs- och betesmarker. Det kan t ex röra sig
om betade grässvålar, täta buskage och lövdungar, ihåliga grova träd, stenar och rösen, grunda
solbelysta vatten m.m. Många fåglar är i likhet med t.ex. insekter samt grod- och kräldjur beroende av
specifika habitatkombinationer. Många olika fåglar t.ex. tättingar häckar i träd eller buskar i ängs- och
hagmarker, men söker föda i den insektsrikedom som solbelysta grässvålar och brynmiljöer ger
upphov till. Inom den här kategorin finns många av våra vanliga småfåglar, vilka också kan leva i
glesa lövskogsmiljöer och trädgårdar. Det är viktigt att finna en skyddad boplats i närheten av
insektsrika marker. Staren utgör ett bra exempel på en fågel som nyttjar två miljöer. Den söker föda på
betade gräsmarker men häckar gärna i stora kolonier i ihåliga träd. Födan utgörs främst av harkrank-
slarver, daggmaskar och fjärilslarver (ängsflyn och gräsflyn), vilka förekommer i såväl gödslade som
ogödslade betesmarker, men även i gräsmattor. Arten är således inte helt beroende av naturliga
betesmarker även om den gynnas på det här viset. Istället för grova ihåliga hagmarksträd kan den
också hålla tillgodo med holkar för sin häckning. Liknande omständigheter gäller för många andra av
de fågelarter som förekommer i ängs- och betesmarker. Vissa fåglar t.ex. ortolansparv, törnskata och
hornuggla kan t.ex. också leva på hyggen.

                                                            
7 (S. Svensson, SOF. Årliga presentationer i ”Fågelåret”)
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Spillning är indirekt en viktig födokälla för ett stort antal fåglar i det öppna och välbetade odlingsland-
skapet. Exempel på fågelarter som utnyttjar insektsrikedomen i närheten av dynga är stare, ärlor,
piplärkor och nattskärra. Hästdynga som är mindre nedbruten än t.ex. kodynga och därför innehåller
mer frön, utnyttjas av fröätande arter som hämpling och gulsparv.

Flera arter t.ex. stenskvätta och hämpling, brukar använda stenar eller rösen som utkiksplatser.
Stenskvättan häckar dessutom bland stenmurar och rösen i odlingslandskapet.

På betade strandängar finns en grupp arter som är starkt knutna till denna miljö. Grunda solbelysta
vattenområden med en hög primärproduktion och rikt insektsliv utgör en viktig bas i detta system.
Insektsrika kortvuxna gräsmarker är viktiga för vadareungarna som söker föda. Den typiska
vegetationszoneringen, som betet i kombination med det dominerande vattenståndet ger upphov till,
har också stor betydelse. Strandängarnas typiska arter är främst vadarefåglar, gulärla och vissa
simänder t ex årta och skedand. Insektsrika, kortvuxna gräsmarker är viktiga för födosökande
vadarungar. Dessa arter är i högre grad beroende av naturliga betesmarker än andra fåglar i odlings-
landskapet. De kan betraktas som ett ”kvitto” på att strandängarnas ekologiska system fungerar.

Hedar är en typ av betesmark som hyser speciella fågelarter. Typiska för denna biotop är främst
ljungpipare och trädlärka. Ljungpiparen häckar även på myrar och kalfjäll medan trädlärkan påträffas
vid t.ex. grustag, glesa hyggen, trädor eller på trädbeväxta sandmarker.

Relevans som indikator i ängs- och betesmarker
Fåglarna är oftast inte helt beroende av specifika substrat. Däremot är de beroende av att vissa
ekologiska förutsättningar finns tillgodosedda inom det landskap där de häckar. Det gör att de är
mycket lämpade att använda som indikatorer på landskapsnivå. Ökning eller minskning av vissa arter
eller artgrupper kan indikera storskaliga förändringar landskapsnivå.

I stora slåtter- och betesmarker har fåglarna en god relevans som indikatorer. Det gäller främst
strandängar men även i viss mån hedar. För strandängarnas typiska fågelarter finns få eller inga
möjliga ersättningsmiljöer. I strandängslandskapen är fåglar toppkonsumenter i en lång näringskedja
där insekter och kärlväxter också ingår. Fåglarnas närvaro/frånvaro kan därför ge viktiga indikationer
om strandängens ekologiska funktion. Dessutom är ofta fågellivet det viktigaste naturvårdsmotivet för
skötsel av strandängar. Det är därför naturligt att en övervakning av dessa arters numerär prioriteras.

Fåglarna kan också vara lämpliga att använda som indikatorarter för att följa förändringar i enskilda,
små ängs- och betesmarker, eftersom de svarar snabbt på miljöförändringar genom sin goda
spridningsförmåga. En ökning eller minskning av arter och populationer av fågelarter kan dock bero
på förändringar i det omgivande landskapet. Det är därför viktigt att följa upp förändringar av
landskapet även utanför ängs- och betesmarker. Fågelfaunan har kanske sitt största värde vid studier
av mer storskaliga landskapsförändringar. Undersökningsområdet bör då utgöras av större samman-
hängande odlingslandskap där ängs- och betesmarkerna ingår.

Fåglarnas flyttning är en faktor som kan påverka resultatet vid inventering av fågelfaunan i ängs- och
betesmarker. Populationsförändringar i Sverige kan t.ex. bero på jakt, landskapsförändringar eller
andra faktorer på övervintringslokalen vilket alltid måste beaktas vid tolkningar av resultaten.

Identifierbarhet
Fåglarna har en stor fördel vid övervakning jämfört med många andra grupper. De är relativt lätta att
upptäcka. Det innebär att stora ytor kan inventeras med en begränsad inventerarinsats. Man kan uppnå
en stor säkerhet utan att använda slumpmässigt utvalda provytor. Detta tillsammans möjliggör
totalinventering, d.v.s. samtliga arter och individer inom ett visst område noteras vid inventeringar.
Med en totalinventering slipper man ifrån många av de felkällor och metodiska problem som är
förknippade med stickprovtagningsbaserade undersökningar.
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En annan fördel med att använda fågelfaunan som indikator är att det finns ett stort antal inventerare
med tillräcklig artkännedom.

Kunskapsnivå
Kunskapsnivån om fåglar i allmänhet, deras miljökrav samt i vilken mån de är beroende av ängs- och
betesmarker måste betraktas som god. När det gäller fåglar på strandängar, vilka bedöms vara den
intressantaste gruppen att studera finns ett mycket stort antal studier gjorda. Detta underlättar såväl
metodutformning som tolkning av resultaten.
När det gäller fågelfaunan i allmänhet finns dessutom en god kunskap bl.a. genom den riksomfattande
inventeringen Svensk fågelatlas (Svensson m.fl. 1999) och svenska häckfågeltaxeringen (Svensson
1975).

Indikatorarter
Här presenteras ett antal arter som är beroende av ett hävdat odlingslandskap i allmänhet eller specifikt
av ängs- och betesmarker. Även om en del arter (f.f.a. under kategorin odlingslandskap i allmänhet)
även förkommer i åkerlandskap, gynnas de oftast av ett varierat odlingslandskap med inslag av
naturliga betesmarker. I regel ger inventering av ett urval arter inga stora tidsvinster. Vid inventering-
arna bör man därför överväga att notera samtliga arter. Om ett urval arter registreras bör åtminstone
nedanstående arter noteras.

Strandängar (slåtter eller bete)
Rödbena, gulärla, sydlig kärrsnäppa, rödspov, skärfläcka, större strandpipare, årta, skedand,
småfläckig sumphöna, grönbena, småtärna, kornknarr, tofsvipa, brushane, strandskata, storspov,
buskskvätta, grågås och gravand.

Övriga betesmarker och småskaligt odlingslandskap
Stenskvätta, törnskata, höksångare, ängshök, hornuggla, ängspiplärka, storspov, stare, rapphöna,
steglits, buskskvätta, hämpling ,göktyta, gröngöling och grönfink.

Igenväxningsbiotoper av fuktiga marker
Brun kärrhök, sävsparv, skäggmes, kärrsångare, gräshoppssångare, rörsångare, sävsångare, busk-
skvätta och rosenfink.

Betad skog
Trädlärka, rödstjärt, nattskärra, skogsduva, göktyta, gröngöling och ortolansparv (lövdungar).

Ljunghed
Ljungpipare, orre och trädlärka.

Sandhedar
Fältpiplärka, trädlärka och mindre strandpipare.

Översiktlig metodbeskrivning
Revirkartering och linjetaxeringar är lämpliga och väl utprovade metoder vid fågelinventeringar.
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Grod- och kräldjur – allmänt

Text: Johan Ahlén

I Sverige förekommer 13 arter groddjur och 6 arter kräldjur (Gärdenfors 2000). Båda grupperna är
starkt drabbade av landskapsförändringar under det senaste århundradet. 9 av groddjursarterna och 3
av kräldjuren är rödlistade. Flera av groddjursarterna är starkt till akut hotade och samtliga av
kräldjuren är sårbara. Många av de mindre vanliga arternas utbredningar är starkt begränsad och flera
av grodorna finns endast i Sydskåne.

Erfarenheter av att använda gruppen som indikator
Grupperna har såvitt känt inte uttalat använts som indikatorer. Vid naturvärdesbedömningar
av naturbetesmarker och skogar anses förekomsten av många av arterna som ett värde i sig.

Relevans som indikator i ängs- och betesmarker
Betesmarker och ängar med vattensamlingar och buskar är viktiga för många grod- och kräldjursarter.
Strandängar och andra öppna eller halvöppna, våta miljöer, både tillfälliga och permanenta, är viktiga
för de flesta groddjur. Särskilt viktiga är de fiskfria vattnen under fortplantningsfasen och under torra
somrar. Många av groddjuren förekommer i betesmarker och lövskog och finns alltså inte enbart i
hävdade marker. I betad skog och annan halvöppen utmark finns ofta solexponerade vatten med
gynnsamt lokalklimat, bra för grodor och kräldjur. I blockrika marker bildas håligheter och solexpone-
rade stenar vilka är mycket viktiga miljöer för våra kräldjur. Träd och buskar är viktiga i ängs- och
betesmarker för t.ex. lövgroda. Lövträdsmiljöer är generellt sett oerhört mycket värdefullare än
barrträd.
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Lövgroda kan utgöra en god indikator i betesmarker i östra Skåne. Övervakning av populationerna måste
emellertid genomföras med specialdesignade metoder eller inom ramen för andra artinriktade projekt. Foto.
Svante Hultengren.

Förslag på indikatorarter
betesmarker i sydskåne: lövgroda, klockgroda, (lökgroda)
strandängar: stinkpadda
betesmarker: större vattensalamander
ljunghed och hagmarker med blockiga partier m.m.: hasselsnok

Grod och kräldjur – synpunkter på ekologi och inventeringsmetoder

Text: Claes Andrén

Livsmiljöer och utveckling
Alla svenska arter av groddjur har en komplex livscykel, d.v.s. närvaron av en art i ett område
förutsätter alltid en kombination av olika miljöer eller biotopelement för att tillgodose de krav som
respektive utvecklingsstadium har. Kräldjuren har frigjort sig från kravet på en vattensamling för den
tidiga utvecklingen, men i övrigt gäller de krav och hänsyn som nämns i denna inledning. Många
aktiviteter är årstidsbundna och knutna till speciella biotoper och solexponering. Klimatologiska
förutsättningar på den aktuella platsen måste vara tillgodosedda. De har starka ”traditioner” och är
konservativa ”trogna” den miljö där de vuxit upp. Det betyder att man kan påträffa enstaka djur kanske
under 10-15 år i miljöer som efter igenväxning inte längre är särskilt typiska eller optimala. Många
arter har vandringar som följer fasta spår mellan områden där speciella aktiviteter äger rum.

Nyttjande som indikatorer
Man bör ha ett ”metapopulationstänkande” när en lokal bedöms. Särskilt groddjur har stora
populationsvariationer mellan år beroende på främst variation i väderlek. Det måste därför finnas ett
system av mindre populationer med olika typ av biotoper (säkra-långsamma och snabba-riskabla) för
att sannolikheten att hitta ett djur skall vara stor. Populationsstorleken måste också vara över en viss
kritisk miniminivå för att tåla den slumpmässiga årliga variationen i antal individer. I många fall kan
närvaro av en art inte specifikt indikera hävd genom bete eller slåtter utan endast exponerad mark
(som kan finnas eller ha åstadkommits på annat sätt). Exempel är hällmarker, öppen sand, golfbanor
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eller annan markstörning. Av de sammanlagt 19 arter av grod- och kräldjur har endast 5 groddjur och
4 kräldjur en mer generell utbredning och övriga arter kan bara utnyttjas regionalt eller lokalt.

Synpunkter kring grod- och kräldjur som indikatorer
1. Vissa arter har mycket specifika miljökrav och kan därför utnyttjas som indikatorer på viss miljötyp
eller som indikator på att speciella förhållanden råder, vilket kan vara gemensamt för andra krävande
arter. Sandödlan kräver torr och exponerad sandstäpp (eller hällmark) och kan indikera sannolik
närvaro av insekter och växter med liknande speciella krav. Likaså indikerar stinkpadda att det
regelmässigt finns störda ytor och tidiga successionsstadier i området. Klockgroda är akvatisk och
kräver hård betade marker med hög solexponering och flera permanenta men varma vattensamlingar.
Närvaro av de vanliga arterna av grodor (vanlig groda och åkergroda) och framför allt god föryngring
av dessa arter visar på en variationsrik markstruktur där tramp från tunga betesdjur runt småvatten
skapar en mosaik av gömställen och exponerade ytor, med småpölar och tuvor, alltså en genom bete
välhävdad mark.

2. De art- eller gruppspecifika kraven gör dem lämpliga som indikatorer för olika kvalitéer i miljön.
Mycket få arter, förmodligen bara klockgroda och ätlig groda, är knutna till hävdad äng- och
betesmark under hela den aktiva säsongen. Övriga utnyttjar dessa miljöer under en del av året eller för
vissa utvecklingsstadier. Det krävs därför normalt en kombination av olika miljöer.

3. Svårbedömt artinnehåll och populationer. Regional förekomst, chans för observation (årstids-,
dygns- och väderberoende), medför många felaktiga artbestämningar. Ofta utgör de aktuella
biotoperna bara en av flera nödvändiga miljöer, populationerna varierar i storlek mellan år och många
optimala biotoper saknar därför djur.

Salamandrar kan inventeras genom att man räknar ägg, eller genom räkning av vuxna individ under lekperio-
den. Alla metoder där djur fångas kräver emellertid tillstånd enligt § 19 i Djurskyddslagen. Större vattensa-
lamander. Teckning: Nils Forshed.

4. Hygglig kunskapsnivå.  Man vet ganska väl hur djuren påverkas av förändringar i miljön, även om
det finns en tröghet i djurens svar på en negativ förändring. Man får därför lätt en alltför optimistisk
bild och plötsligt är populationen borta. Det finns bra litteratur och CD med grodläten. Det bedöms
inte vara särskilt svårt att lära upp en person för inventering.



Indikatorer i ängs- och betesmarker sid 58 av 88

5. Inventeringsteknik. Man kollar enklast närvaro av arten genom att lyssna efter lekläten på våren.
Efter viss träning kan man också räkna antalet ropande hanar, men det är inte alltid lätt att utifrån
denna information veta hur stor populationen är. Salamandrarna kan lätt fångas med fälla under leken.
Man kan räkna äggklumpar (grodor) eller äggsträngar (paddor) eller lagda enstaka ägg från
salamandrar i bladveck. Man kan få ett relativt mått genom att jämföra fångstansträngning vid olika
tillfällen. Fångst – återfångst kräver individmärkning vilken normalt inte godkännes av Jordbruksver-
ket och etiska kommittén. Bäst är således att räkna ägg, räkna ropande djur. Alla metoder där djur
fångas kräver tillstånd enligt § 19 i Djurskyddslagen (Djurförsök).

6. Kombination med andra grupper. Salamandrarna håller till i död ved på dagen i gammal skog nära
öppna marker (ängs- och betesmarker). Dessa arter kan samköras med andra arter i gammal ved.
Annars mycket nattarbete som inte så lätt kan kombineras med andra arter. Ofta har man ganska kort
tid på sig under våren och måste nog satsa på grodor eller kräldjur när yttre faktorer stämmer.

7. Både i och utanför ängs- eller betesmarken. I allmänhet är det önskvärt att kolla flera olika biotoper
förutom äng- och betesmarken. Det gäller främst lekvatten och skogmiljöer i nära anslutning till den
öppna marken.
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Halvvingar

Text: Carl Cedric Coulianos

I Sverige förekommer 1777 arter halvvingar i grupperna skinnbaggar Heteroptera, stritar Anchenorr-
hyncha och växtlöss Stenorrhyncha (Gärdenfors 2000).

Relation till ängs- och betesmarker, ekologiska krav mm.
Många halvvingar är beroende av växter i ängs- och betesmarker, många arter är monofaga på
hävdgynnade kärlväxter. Det är kombinationen av förekomst av lämpliga värdväxter och solexponera-
de varma lägen som särskilt gynnar en artrik halvvingefauna.
Öppna ängs- och betesmarker är viktiga habitat för halvvingarna med ca 85 arter skinnbaggar i
familjerna ängs-, fältrov- och smalkantskinnbaggar, samt bärfisar. Dessutom tillkommer ca 60 arter
dvärgstritar. Träd- och buskbärande ängs- och betesmarker är ännu viktigare än de öppna markerna.
De flesta av de ovan nämnda arterna hittar man även i dessa något mer slutna miljöer. Dessutom
tillkommer ca 35 arter skinnbaggar, bl.a. ängs- och näbbskinnbaggar, bärfisar och barkskinnbaggar
(som bl.a. lever av trädsvampar). Alvarmark är en viktig miljö för halvvingarna där det finns tre
skinnbaggar och en strit som i nordeuropa endast förekommer på svenska alvarmarker. Även ljunghed
är en viktig miljö där det bl.a. finns ett 10-tal arter skinnbaggar och stritar som är monofaga på ljung
Calluna vulgaris.
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Tidigare erfarenheter av att använda gruppen som indikator
Få studier är gjorda.

Kunskapsnivå
I Sverige finns endast ett fåtal personer med betydande kunskaper om halvvingarna.

Översiktlig metodbeskrivning
Håvning, fällor.

Hopprätvingar

Text: Johan Ahlén

Det finns 39 arter hopprätvingar i Sverige och många av dem förekommer i hävdade ängs- och
betesmarker (Gärdenfors 2000).

Relation till ängs- och betesmarker, ekologiska krav mm.
Flera av hopprätvingarna förekommer i ängs- och betesmarker, diken, vägrenar, ruderatmarker och
övrig öppen eller halvöppen gräsmark (Bellmann 1985). Många av dem är inte direkt beroende av
hårdare hävd, men missgynnas av igenväxning. En klar koppling till jordbrukslandskapet föreligger
alltså. Väldränerad, torr mark är gynnsamt för flera arter hopprätvingar, extremt torra år är emellertid
överlevnaden för vissa arter högre på lokaler med högre vegetation eller fuktigare förhållanden
(Kindvall 1995). En annan grupp arter trivs i högörtsvegetation, på mossar, strandängar och i kärr.
Flera arter gynnas av bar jord i gräsmarken.

Erfarenheter av att använda gruppen som indikator
Inga, såvitt känt. Förekomst av flera arter i gruppen får dock sägas representera ett värde i sig.

Relevans som indikator i ängs- och betesmarker
Gruppen är sannolikt inte särskilt lämplig som indikator för övriga värden i ängs- och betesmarker.
Förekomst av sällsyntare arter får ses som ett värde i sig utan att man kan ta för givet att det signalerar
något om andra organismgrupper (Kindvall muntl.).

Identifierbarhet
Gruppen är relativt liten och de flesta arter någorlunda lättidentifierade. Man har ofta stor hjälp av att
lyssna på lätena och man kan således identifiera många arter även utan att fånga dem. Särskilt med
tillgång till ultraljudsdetektor klaras även vårtbitarnas läten (Ahlén 1981).

Kunskapsnivå
Endast ett mindre antal personer har intresserat sig för gruppen varför kunskaperna om utbredning
m.m. för flera arter är begräsad. Bra och lättanvänd litteratur och kassetter med ljud finns emellertid
(Kindvall och Denuel 1987, Wallin 1979, Ahlén 1981, Bellmann 1985).

Förslag på indikatorarter
Trumgräshoppa och grå vårtbitare kan möjligen utgöra lämpliga indikatorarter. Andra arter som ofta
förekommer i naturbetesmarker är till exempel: rödgumpgräshoppa, alvargräshoppa, kortvingad
ängsgräshoppa och strandängsgräshoppa. Dessa, och flera andra arter förekommer också i igenväxan-
de marker som till exempel vägkanter, kraftledningsgator och övrig igenväxande gräsmark.

Översiktlig metodbeskrivning
För individtäthet kan lämpliga biotoper linjetaxeras efter transekter med några meters mellanrum. För
att upprätta en artlista genomsöks aktuellt område med hjälp av syn och hörsel.
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Kransalger

Text: Henrik Weibull.

Alger och kransalger
Alger är en stor och mycket komplex grupp av organismer. I Sverige förekommer nästan 2000 olika
arter alger. De flesta är vattenlevande, men det förekommer även terrestra arter. I landmiljön handlar
det mest om mikroskopiska arter som ibland bildar kolonier. I det senare fallet kan de identifieras med
ögat.

I denna sammanställning behandlas endast den lilla men förhållandevis välkända gruppen kransalger
med 34 arter i Sverige (Gärdenfors 2000). Alla kransalger växer i akvatiska miljöer, både i sötvatten
och i brackvatten, och en del förekommer i grunda vattensamlingar som tidvis torkar ut.

Kransalger och ängs- och betesmarker
Kunskapen om kransalgernas krav på vattenkemi och bottenförhållanden är förhållandevis god. De
kan användas som indikatorer på dessa förhållanden, t.ex. högt pH i vatten. Arterna som förekommer i
odlingslandskapet är i viss utsträckning gynnade av hävd vilket hindrar vattenmiljöerna från att växa
igen. Men kunskapen om dessa samband är än så länge för bristfällig för att man skall kunna ta fram
lämpliga indikatorarter.

Identifierbarhet och kunskapsnivå
Kransalger är möjliga att till stor del artbestämma i fält, men i dagsläget finns relativt få personer som
har tillräcklig artkunskap.

Nyttjande som kvalitetsindikatorer
Kransalgerna har en alltför begränsad utbredning och är alltför sällsynta för att kunna fångas upp med
ett stickprovsvis urval av ängs- och betesmarker. Däremot kan kransalger vara intressanta att studera i
en inventering riktad mot hävdens effekter på vattenkemi och succession i småvatten i ängs- och
betesmarker.

Vid en sådan studie är det därför lämpligt att inventera alla förekommande arter, t.ex. i fasta provrutor,
eller totalinventeras i smågölar och vattendrag.

Litteratur
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Kärlväxter

Texter: Henrik Weibull, Svante Hultengren & Tommy Lennartsson.

I Sverige har vi cirka 2200 arter som räknas som bofasta, därutöver tillkommer cirka 2000 apomiktis-
ka taxa (så kallade "småarter") och 430 mer eller mindre välkända underarter (Gärdenfors 2000).
Kärlväxterna är den mest välkända gruppen bland växterna och en stor del av arterna förekommer i
jordbrukslandskapet. Många av arterna som förekommer i ängs- och betesmarker är tydligt hävdgyn-
nade eller t.o.m. hävdberoende och försvinner relativt snabbt om hävden upphör. Exempel på sådana
arter är fältgentiana Gentianella campestris och flera arter ögontröst Euphrasia spp. (Ekstam &
Forshed 1992). Kärlväxterna är också den organismgrupp som bidrar mest till att bygga upp alla de
miljöer och habitat som övriga växter, djur och svampar lever i, från strandängar till barrskogar.
Kärlväxterna är mycket viktiga som bl.a. föda, substrat eller livsmiljö för många andra organismer,
samtidigt som många kärlväxter i sin tur är beroende av andra organismer, t.ex. för att bli pollinerade
eller sprida sina frön. Kärlväxterna är därför en nyckelgrupp i ängs- och betesmarker.

Kärlväxer som indikatorer
Kunskapen om kärlväxternas ekologiska krav är mycket god jämfört med de flesta andra organism-
grupper. Bland kärlväxterna finns det en förhållandevis stor andel arter som gynnas av eller till och
med kräver hävd i form av bete eller slåtter. Det finns åtskilliga sammanställningar och arbeten gjorda
om t.ex. arternas respons på upphörd hävd samt olika markförhållanden (Ellenberg 1979, Grime m.fl.
1988, Ekstam & Forshed 1992). Kunskaperna är till viss del erfarenhetsmässiga, men bygger till stor
del även på vetenskapliga studier i ämnet. Dessutom har kärlväxter länge använts som indikatorer på
ängs- och betesmarker med höga naturvärden och långvarig hävd, inte minst i den landsomfattande
ängs- och hagmarksinventeringen som gjordes under 1980- och 90-talen (Naturvårdsverket 1997).

Slåtter eller bete?
I stort sett alla kärlväxter som finns i ängs- och betesmarker är gynnade av någon typ av hävd.
Hävdform, tidpunkt och intensitet har avgörande betydelse för vegetationssammansättingen. T.ex.
gynnar tidig slåtter tidigblommande arter medan hårt helårsbete gynnar andra arter (lågväxta anueller).
Det som skiljer våra nutida naturliga fodermarker från gamla tiders är att hävdformen oftast övergått
från sommarslåtter med efterbete (ungefär fram till första delen av 1900-talet) till ett relativt ensidigt
bete idag. Vidare att det knappast längre förekommer traditionellt utmarksbete, d.v.s. oregelbundet
bete kombinerat med vedhuggning etc. på varierad, mager mark. Detta har sannolikt utarmat de
”florala resurserna” i betesmarkerna – blomningen är inte lika kraftfull idag som förr. Detta visar sig i
kärlväxtfloran och kanske ännu mer i rikedomen på insekter (främst fjärilar, humlor och bin gynnas av
blomrikedom).

Relevans som indikator i ängs- och betesmarker
Eftersom kärlväxterna är så intimt ekologiskt sammanflätade med de flesta andra organismgrupper är
det en synnerligen relevant grupp att studera. Kärlväxterna är knutna till själva marken, men de
påverkas starkt av förhållanden, t.ex. bete, även ovanför markytan.

De flesta kärlväxter är också lätta att identifiera, till och med i fält, vilket gör arter eller grupper av
arter särskilt användbara som indikatorer. Det finns emellertid undantag, t.ex. när vegetationen är
kraftigt nerbetad, vilket gör identifieringen osäker. Det finns ett stort antal kunniga personer som kan
utföra fältinventeringar av kärlväxter i ängs- och betesmarker.

Vad indikerar indikatorerna?
De traditionella hävdindikatorerna bland kärlväxterna (t.ex. i ängs- och hagmarksinventeringen) anses
med sin närvaro indikera lång och kontinuerlig hävd, vanligen under ogödslade förhållanden. De kan
alltså förväntas försvinna om hävden upphör, om marken gödslas eller om kvävenedfallet blir för högt.
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Kortlivade arter försvinner först om de missgynnas, medan långlivade arter kan sitta kvar under
mycket lång tid trots att förhållandena är ogynnsamma.

De traditionella indikatorerna fungerar bra som värdemätare eftersom de indikerar att inga negativa
händelser har inträffat i det förflutna. Om vi å andra sidan vill mäta en betesmarks kvalitet framåt i
tiden är det kanske inte upphörd hävd och gödsling vi i första hand behöver detektera med hjälp av
indikatorarter. Det är snarare frågor av typen: Är hävden tillräckligt hård, eller kanske för hård? Är
den av rätt slag? Är det för mycket buskar i betesmarken? Med andra ord: får vi valuta för miljöersätt-
ningen i termer av livskraftiga populationer av gräsmarksarter? Vi måste således hitta indikatorarter
som påvisar mer subtila förändringar i gräsmarkerna, samt hitta inventeringsmetoder som gör
indikatorerna användbara. En bra indikator skall inte bara indikera att något är fel, den skall även säga
vad som är fel (helst på ett så tidigt stadium att felet kan rättas till i tid) samt inte minst tala om när
förhållandena är goda  (= kvaliteten är godkänd).

I stora drag kan man säga att kärlväxtpopulationer är beroende av att (1) växtindivider kan överleva
och växa till reproduktiv storlek, (2) reproduktiva individ kan sätta frö, och (3)  fröna kan bli till nya
individ. Frösättningen minskar i princip när betet blir hårt (blommor och frukter betas av), medan
etablering av nya plantor minskar när betet blir svagt (groddplantor orkar inte upp genom förna och
hög vegetation). Överlevnad och tillväxt av etablerade plantor kräver intermediärt betestryck: inte så
hårt att växande plantor skadas, inte så svagt att de konkurreras ut av högre vegetation. Med kunskap
om dessa samband är det relativt enkelt att för olika gräsmarkstyper i olika regioner i Sverige ta fram
lämpliga hävdindikatorer bland kärlväxterna. Högst indikatorvärde har kortlivade (gärna monokarpa)
arter, lågvuxna arter, arter med begränsad vegetativ förökning, samt arter där individer eller
åtminstone rotade skott är lätta att identifiera. Inventeringsmetoden får anpassas för varje art, men
metodiken bör vara så enkel att man kan övervaka minst fem arter i varje typ av gräsmark.

Förslag på indikatorarter
Vid urvalet av indikatorarter är det viktigt att sammanjämka förslagen från den pågående ängs- och
betesmarksinventeringen och SLÖ (numera NILS). Dessutom är det viktigt att basera arturvalet på
resultat och erfarenheter från den tidigare ängs- och hagmarksinventeringen (Naturvårdsverket 1997).
Nedan följer en preliminär lista över indikatorarter från ängs- och betesmarksinventeringen. För ett
antal särskilt intressanta arter (grupp 1) har kommentarer lämnats. Diskussionen utgår från bete,
eftersom slåtter är så ovanligt. Uppgift om konkurrenskänslighet gäller vuxna individ.

I en annan grupp (2) har vi samlat sådana arter vi under fas två av arbetet kommer att analysera vidare
(utarbetande av metoder). Detta görs för att täcka in alla viktigare gräsmarkstyper i alla delar av
landet. Artförteckningen är preliminär och kommer att bearbetas vidare i samband med metodutveck-
lingen.

Grupp 1 – goda indikatorer

Arun-arter Centaurium spp. Kortlivade, lågvuxna, måttligt beteskänsliga. Konkurrenssvaga. Olika
strandbiotoper vid kusten. Indikerar att betestrycket inte är för lågt, att översvämningsregimen är
rätt, att groningsbetingelserna är goda, samt att betet inte är mycket för hårt. Individräkning, gär-
na med storleksmått.

Axveronika Veronika spicata. Måttligt långlivad. Medelstor. Rätt beteskänslig. Måttligt konkurrens-
svag. Klippor och torr mark, främst kustnära (i princip kustnära f.d. utmarksbeten). Indikerar att
betestrycket är tämligen svagt (antagligen lagom) på lågproduktiv utmark. Individräkning och räk-
ning av ett par olika storleksklasser, gärna med mått på avbetade blomax.

Backtimjan Thymus serphyllum. Se kattfot.



Indikatorer i ängs- och betesmarker sid 63 av 88

Förekomst av backtimjan Thymus serphyllum indikerar att betestrycket inte är för svagt och (gäller fröpro-
duktion) inte heller mycket för hårt. Österlen, Skåne. Foto: Svante Hultengren.

Blåsklöver Trifolium fragiferum. Långlivad, lågvuxen, tämligen lite beteskänslig. Konkurrenssvag.
Havsstrandängar. Indikerar att betestrycket inte är för svagt, och inte heller mycket för hårt. Svår
att individräkna? Räkna skott? Räkna frukter går bra.

Blåsuga Ajuga pyramidalisk. Måttligt långlivad? Lågvuxen, lite beteskänslig. Konkurrenssvag. Torr-
frisk betesmark. Indikerar att betestrycket inte är för svagt, och inte heller mycket för hårt. Indi-
vid(skott)räkning av blommande och vegetativa.

Brudsporre Gymnadenia conopsea. Långlivad, täml. högvuxen, beteskänslig vad gäller fröproduk-
tion. Måttligt konkurrenssvag. Torr-frisk betesmark. Ökande (ung) population indikerar att betes-
trycket är tämligen svagt, men ändå tillräckligt för etablering; alternativt att betet/slåttern infaller
på en tidpunkt som är gynnsam för fröproduktion. Räkning av skott i olika stadier, gärna med
mått på avbetade stänglar.

Fältgentiana Gentianella campestris. Kortlivad, lågvuxen, måttligt beteskänslig. Konkurrenssvag.
Torr-frisk betesmark. Indikerar att betestrycket inte är för lågt, att groningsbetingelserna är goda,
samt att betet inte är mycket för hårt. Individräkning, gärna med storleksmått.

Gullviva Primula veris. Långlivad, lågvuxen, lite beteskänslig. Tämligen lite konkurrenssvag vårart.
Frisk betesmark. Indikerar att betet inte är för svagt eller för tidigt på säsongen. Räkna rosetter i
olika stadier

Kattfot Antennaria dioica. Långlivad klonal, lågvuxen, måttligt beteskänslig. Konkurrenssvag. Torr
mark. Indikerar att betestrycket inte är för svagt och (gäller fröproduktion) inte heller mycket för
hårt. Man behöver ett mått på klonens storlek, gärna kombinerat med mått på blomningen. Det
som sagts om kattfot gäller troligen även backtimjan.

Klasefibbla Crepis praemorsa. Långlivad, lågvuxen (rosett) – medelhög (blomma). Beteskänslig vad
gäller fröproduktion. Täml. konkurrenssvag. Torr-frisk mark. Ökande (ung) population indikerar
att betestrycket är tillräckligt svagt för fröproduktion, men ändå tillräckligt för etablering; alterna-
tivt att betet/slåttern infaller på en tidpunkt som är gynnsam för fröproduktion.

Klockgentiana Gentiana pneumonathe. Långlivad, högvuxen, måttligt beteskänslig. Täml. lite kon-
kurrenssvag. Fuktängar. Ökande (ung) population indikerar att betestrycket inte är för svagt, i fö-
rekommande fall att översvämningsregimen är rätt, samt att betestrycket inte är mycket för hårt.
Räkning av individer i olika stadier.
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Låsbräken-arter Botrychium spp. Täml. långlivade, lågvuxna, måttligt beteskänsliga. Konkurrenssva-
ga. Torr mark. Indikerar att betestrycket inte är för svagt och inte heller mycket för hårt. Individ-
räkning, eventuellt med skillnad mellan sporulerande och vegetativa plantor.

Majviva Primula farinosa. Lågvuxen, måttligt beteskänslig. Konkurrenssvag. Fuktängar. Indikerar att
betet inte är för svagt och inte infaller för tidigt. Räkning av rosetter i olika stadier.

Sandmaskrosor Taraxacum erytrosperma coll. Som klasefibbla.

Skallror Rhinanthus spp. Ettåriga, medelhöga, tämligen beteskänsliga. Klarar rätt hög vegetation för
att vara annueller. Torr-fuktig mark. Indikerar att betet inte är för hårt och inte heller mycket för
svagt. Individräkning.

Smörboll Trollius europaeus. Täml. långlivad, täml. högvuxen, lite beteskänslig. Täml. konkurrens-
stark. Frisk-fuktig mark. Ökande population indikerar att betet inte är för svagt och inte heller
mycket för hårt. Alternativt att slåttern infaller vid en tidpunkt som gynnar fröproduktion och be-
tet vid en tidpunkt som gynnar etablering. Räkna individer i ett par olika stadier/storlekar.

Slåtterfibbla Hypochoeris maculata. Som klasefibbla

Spåtistel Carlina vulgaris. Kortlivad monokarp perenn. Medelhög, lite beteskänslig. Måttligt konkur-
renssvag. Torr-frisk mark. Indikerar att betet inte är för svagt och inte heller mycket för hårt
(rosetter trampkänsliga). Räkna individer.

Sumpgentiana Gentianella uliginosa. Som fältgentiana.

Vildlin Linum catharticum. Kortlivad monokarp, lågvuxen, tämligen beteskänslig. Konkurrenssvag.
Indikerar att betet inte är för svagt eller för hårt. Individräkning.

Ängsvädd Succisa pratensis. Täml. långlivad, högvuxen (förutom rosetter). Måttligt beteskänslig.
Täml. lite konkurrenssvag. Frisk-fuktig mark. Ökande population indikerar att betet inte är myck-
et för svagt och inte heller för hårt. Alternativt att betet/slåttern infaller tillräckligt tidigt på sä-
songen. Räkning av rosetter i olika stadier.

Ögontröstar Euphrasia spp. Som fältgentiana.

Grupp 2 – sannolikt goda indikatorer

Backnejlika Dianthus deltoidea
Backsippa Anemone pulsatilla
Blodnäva Geranium sanguineum
Bockrot Pimpinella saxifraga
Borsttåg Juncus squarrosus
Brudbröd Filipendula vulgaris
Brunkulla Gymnadena nigra
Daggkåpor Alchemilla spp.
Darrgräs Briza media
Fjällgröe Poa alpina
Fjällskära Saussurea alpina
Fjälltimotej Phleum alpinum
Fältvädd Scabiosa columbaria
Granspira Pedicularis sylvatica
Havssälting Triglochin maritimum
Hirsstarr Carex panicea
Jungfrulin Polygala vulgaris
Knippfryle Luzula campestris
Knägräs Danthonia decumbens
Kovaller Melampyrum spp.
Käringtand Lotus corniculatus
Kärrspira Pedicularis palustris
Kärrsälting Triglochin palustris
Nattvioler Platanthera
Ormrot Bistorta vivipara
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Ormtunga Ophioglossum vulgatum
Prästkrage Chrysanthemun leucanthemum
Slåtterblomma Parnassia palustris
Slåttergubbe Arnica montana
Solvända sp. Helianthemum spp.
Sommarfibbla Leontodum hispidum
Stagg Nardus stricta
Svinrot Scorzonera humilis
Tätört Pinguicula palustris
Vityxne Pseudorchis albida
Ängsfryle Luzula multiflora
Ängshavre Helictotrichon pratense
Ängsnycklar Orchis spp.
Ängsskära Serratula tinctoria

I samband med slutlig metodbeskrivning kommer en del ytterligare arter att tas i beaktande, eventuellt
i tabell över arter från olika gräsmarker, samt från olika delar av Sverige.

Negativa hävdindikatorer (igenväxning, konstgödsling)
I detta sammanhang koncentreras upplägget på att identifiera kvalitetsindikatorer. Därför läggs inga
särskilda tonvikt på dessa arter. Exempel på negativa indikatorer är brännässla, hundkex, kirskål,
ogräsmaskrosor, skogsnäva, blodnäva, skräppor, flertalet smörblommor, flertalet tistlar, veketåg,
älgört och örnbräken

Översiktlig metodbeskrivning
För kärlväxter har en stor mängd olika övervakningsmetoder utvecklats genom åren.

•  Inventering av utvalda indikatorarter i hela (ÄoB)objekt eller provrutor av varierande storlek..
•  Totalinventering av alla arter i rörliga eller fasta provrutor, antingen för att få täckningsgrad (få, lite

större provytor) eller abundans i termer av frekvens (närvaro-frånvaro i många små rutor).
•  Art-Area-analys i provrutor

I princip ger metoder som syftar till att ta fram abundans av alla arter (eller större delen av dem) goda
mått för vanliga arter, men dåliga (oftast oanvändbara) för ovanliga arter. Provytor för abundans bör
slumpas ut, eller läggas i regelbundet mönster. Omvänt ger metoder som syftar till att följa enstaka
arter dåliga abundansmått för de vanliga (vegetationsbildande) arterna. Rutor för enstaka arter måste
läggas där arterna finns, men så att de även kan fånga in nyetablering. De flesta av indikatorarterna
som diskuterats ovan är så pass ovanliga att man inte får dem på köpet vid abundansmetoder.

Metoder för enstaka arter ger hög detektionskänslighet och oftast mekanismer för observerade
förändringar. Metoderna säger dock inget om andra arter och resultaten måste därför tolkas varsamt.
Abundansmetoder är trögare, ger sällan förklaringar till varför en förändring sker, men ger mer
generella resultat.
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Lavar

Text: Svante Hultengren

I Sverige har 2341 olika lavar, lichenicola svampar och saprofytiska svampar påträffats (Gärdenfors
2000). De två senare grupperna är egentligen rena svampar men har av tradition behandlats av
lichenologer. Av våra 2341 olika bedöms cirka 300”arter” förekomma i jordbrukslandskapet
(Hallingbäck 1995). Det verkliga antalet som lever i detta landskap är sannolikt åtskilligt större, men
inga direkta beräkningar av diversiteten i ängs- och betesmarker har gjorts.

Relation till ängs- och betesmarker, ekologiska krav mm.
Sol, värme och fuktighet (vatten) har stor betydelse för lavfloran. Tillgången på ljus och fuktighet är
direkt livsavgörande för alla lavar. De är fysiologiskt sett växter, då de inneboende algerna måste ha
ljus och vatten till fotosyntes, vilket är en förutsättning för att lavsvampen skall kunna överleva.
Lavarna är också, trots rykte om motsatsen, ganska väl rustade att motstå torka under långa perioder.
De växer därför ofta på sådana substrat där torka m.m. gör det omöjligt för andra arter att växa.
Exempel är bark, stående torr ved, klippor samt sand, grus och stenar. Lavarna är ytterst långsamväx-
ande och har anpassat sitt levene till den här typen av miljöer. De har alltså en synnerligen god
konkurrensförmåga på utsatta, och av andra arter svårbeväxta, substrat. I områden med hög
luftfuktighet tilltar ymnigheten av storväxta lavar på allehanda substrat och på träd i synnerhet. Är
ljustillgången dessutom god kan lavarna helt dominera intrycket av miljön. En allmän reflektion är att
ju mer ljus och fuktighet desto mer och större lavar.

Substratkemin är avgörande för artsammansättningen. Lavfloran är oftast helt olika på basiska
respektive sura jord- och bergarter, eller på sur näringsfattig bark vid jämförelse med bäringsrik fuktig
sådan. Det finns 200–300 kalklevande lavar i Sverige och inte mindre än 34 av våra 254 rödlistade
lavar har en hög bundenhet till kalkhaltigt underlag8. Antalet arter på sura bergarter som gnejs och
granit är fler än de som växer på kalksten men antalet rödlistade arter är ganska få.

Strutskinnlav Leptogium corniculatum är en hävdgynnad, kanske hävdberoende art. Den lever framförallt på
öppna, översilade berghällar omgivna av betesmarker. Vräland, Orust. Foto: Svante Hultengren.

Erfarenheter av att använda gruppen som indikator

                                                            
8 ArtDatabanken, BIUS-databasen. 2002-11-04
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Lavar har länge med fördel använts som indikatorer i olika sammanhang, t.ex. luftföroreningsbelast-
ning (Hultengren m.fl. 1991) och höga naturvärden i skogliga miljöer (Norén m.fl. 2002). I ängs- och
hagmarkssammanhang har emellertid gruppen inte använts, trots att många arter i ängs- och
hagmarker finner sitt viktigaste habitat. I Hultengren (2001) presentas ett antal olika metoder för
övervakning av lavar.

Övervakning av lavfloran på en trädstam. I indikatorsammanhang är lavarna mest kända för att indikera från-
varo av luftföroreningar. Många lavar förekommer också i olika habitat i ängs- och betesmarker och väl ut-
provade metoder finns. De kan därför fungera bra som indikatorer även i detta sammanhang. Norrköping, Ös-
tergötland. Foto: Svante Hultengren.

Relevans som indikator i ängs- och betesmarker
På gräsbeväxt mark finns endast ett fåtal lavar, t.ex. filtlavar Peltigera spp., som kan konkurrera med
kärlväxter. Om markskiktet däremot störs, så det bildas bar jord, kan lavfloran vara mycket artrik
(jämför mossorna). På kalkhaltig bar jord finns flera rödlistade arter, t.ex. de mycket sällsynta arterna
blågryn Moelleropsis nebulosa och dalsländsk tegellav Psora globifera. På alvar och andra öppna
hedmarker förekommer också ett flertal lavar bl.a. sådana som normalt förekommer ovanför
trädgränsen. I alvar och hedar finner de en likvärdig miljö. Exempel på sådana arter är masklav
Thamnolia vermicularis, strutlav Cetraria cucullata, och snölav Cetraria nivalis. Andra marklevande
lavar med huvudutbredning i glesa, nordliga barr eller fjällskogar som förekommer i betesmarker är
torsklav Peltigera aphtosa och norrlandslav Nephroma arcticum.

Många arter växer på stenblock och hällar, och på kalkstenar i öppna, betade kalkmarker finns ett
flertal intressanta arter. Inom släktena placodlavar Squamarina, tegellavar Psora och svavellalavar
Fulgensia är flertalet hävdgynnade (för att inte säga hävdberoende).

Skorplavar och lavar med cyanobakterier kan utgöra lämpliga indikatorarter, t.ex. i släktena lunglavar
Lobaria, filtlavar Peltigera, skinnlavar Leptogium och gelélavar Collema. Det är ganska tydligt att
flera arter ur dessa släkten ofta förekommer i grupperingar med andra sällsynta, rödlistade och
hävdberoende arter (se vidare Esseen 1999). De skulle på så sätt kunna fungera som bra signalarter,
eller indikatorarter på höga naturvärden knutna till betad, kalkhaltig mark.

Övervägande delen av de svenska lavarna är lithofila vilket betyder att de förekommer på olika typer
av sten-substrat. Hur många som finns i ängs- och hagmarker är svårt att uttala sig om, eftersom
kunskapen om dessa arter är mycket bristfällig. Men mycket talar för att detta är det viktigaste
substratet för det stora flertalet arter i Sverige. En uppskattning är att drygt 1000 taxa är knutna till
sten i Sverige, möjligen kan drygt hälften av dessa förekomma i ängs- och betesmarker.
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Träd hyser ca 500 olika lavar av vilka merparten förekommer på gamla träd. Gamla ekar, hamlade träd
(främst ask, lönn, asp och alm), grova almar, bokar m.m. (mestadels rör det sig om träd som på ett
eller annat sätt bildats genom hävd) är den rikaste miljön i landet när det gäller rödlistade lavar.

På buskar, kvistar m.m. finns en delvis annan lavflora som främst utgörs av tidiga kolonisatörer. Här
rör det sig om ca 100 olika arter som tidigt koloniserar kvistar och yngre buskar och träd. Kvalitets-
värdet av dessa arter är tveksamt och antalet rödlistade arter i denna grupp är begränsad.

På ”kulturved”, t.ex. ängslador och gärdesgårdar av trä, i odlingslandskapet förekommer några mycket
exklusiva arter, t.ex. träspricklav Acarospora anomala och sot- och ladlavar Cyphelium-spp. Den här
gruppen är inte enbart knutna till ängs- och betesmarker utan i första hand till solbelysta vedmiljöer i
odlingslandskapet. Dessutom är flera av arterna ytterst sällsynta.

Tidvis översilade marker på jord eller berg i relativt öppna lägen är mycket intressanta lavmiljöer.
Släktena skinnlavar Leptogium och gelélavar Collema m.fl. domineras av arter som trivs bäst på
sådana marker. Huvuddelen av släktenas arter är anpassade till kalkrika, periodvis översilade, men
mestadels torra marker, vilket ofta sammanfaller med hävdad, helst betad mark.

Förslag på indikatorarter

Barklevande lavar
Almlav Gyalecta ulmi
Brun nållav Chaenotheca phaeocephala
Ekspik Calicium quercinum
Gammelekslav Lecanographa amylacea
Grynig filtlav Peltigera collina
Grå skärelav Schismatomma decolorans
Gul dropplav Cliostomum corrugatum
Gulpudrad spiklav Calicium adspersum
Lunglav Lobaria pulmonaria
Matt pricklav Arthonia pruinata
Njurlavar Nephroma spp.
Rosa skärelav Schismatomma pericleum
Sotlav Cyphelium inquinans
Vitskivlav Buellia alboatra

Marklevande lavar (jord och hällmarker)
Flikig skinnlav Leptogium gelatinosum
Masklav Thamnolia vermicularis
Slanklav Collema flaccidum
Snölav Cetraria cucullata
Snölegeslav cetraria nivalis
Strutskinnlav Leptogium corniculatum
Styverlav Peltigera didactyla
Tegellavar Psora spp.
Torsklav/årdig torsklav Peltigera aphtosa, P. leucophlebia
Traslav Leptogium lichenoides

Stenlevande lavar (silikat och kalk)
Placodlavar Squamarina spp.
Tegellavar Psora spp.

Översiktlig metodbeskrivning

•  Inventering av utvalda indikatorarter i hela (ÄoB)objekt eller provrutor av varierande storlek.
•  Totalinventering av alla arter i ett mindre antal rörliga eller fasta provrutor.
•  Totalinventering av alla arter på slumpmssigt utvalda trädstammar eller block.
•  Standardiserad fotografering av arter på trädstammar, block eller mark.
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Maskar – ring-, platt- och rundmaskar

Text: Jan Lagerlöf

I Sverige finns ungefär 690 arter ringmaskar, 960 arter plattmaskar och mer än 1000 arter rundmaskar
(Gustafsson & Ahlén 1996). Dessa artrika grupper är relativt dåligt kända och i naturvårdssamman-
hang har de inte uppmärksammats nämnvärt (Gärdenfors 2000). Bland landlevande ringmaskar utgör
daggmaskar och småringmaskar de största grupperna. Det finns knappt 20 daggmaskarter i Sverige
(Götmark m.fl. 1998). Flertalet föredrar marker med nära neutralt pH, ganska hög fuktighet och
relativt hög mull- och lerhalt. Alla arter kan sägas vara "pilgrimsarter", dvs. relativt lättspridda och
ofta kulturgynnade (Lagerlöf m.fl. 2002). Flertalet av dem missgynnas av allt för intensivt jordbruk
och av barrskogsplantering jämfört med lövskog och betesmark (Edwards 1998, Nordström &
Rundgren 1974). En anledning till att det finns så få arter är att de inte lyckats återkolonisera efter
senaste nedisningen. I Sydeuropa däremot finns de betydligt fler arter (>100) och många sällsyntare
specialister med speciella miljökrav. Där kan man troligen hitta lämpliga indikatorarter, men i Sverige
är arterna för vanliga och ospecialiserade för att passa som indikatorer, åtminstone i ängs- och
betesmarker.

Den andra stora gruppen landlevande ringmaskar är småringmaskarna Enchytraeidae som det finns
uppemot 100 arter av i Sverige. I sur barrskog finns mycket få arter, medan de flesta övriga arterna
finns i lövskog, jordbruk- och ängsmarker. Deras specifika miljökrav i ängs- och betesmarker är dåligt
kända även om det sannolikt skulle gå att hitta indikatorarter. Däremot är arterna så svårbestämda att
det skulle vara mycket svårt att i praktiken inventera dem i någon större skala.

Till ringmaskarna hör även iglarna, med ca 25 arter i Sverige, som uteslutande är vattenlevande. Bland
dessa är den rödlistade blodigeln Hirudo medicinalis, en art som förekommer i småvatten i odlings-
landskapet och därför till viss del kan påverkas av djurhållning och hävd i intilliggande ängs- och
betesmarker.

Rundmaskarna är mycket art- och individrika i all slags mark och det finns dessutom en del studier
gjorda på skillnader i artsammansättning i olika miljöer i odlingslandskapet. Antalet arter förefaller
högre i naturbetesmarker jämfört med kulturbetesmarker och åkermark. Vid SLU i Uppsala har ett
doktorandprojekt nyligen startats som skall studera effekterna av olika betesregimer på nematodsam-
mansättningen i ängs- och betesmarker. Kunskapen om denna artrika grupp i ängs- och betesmarker
kommer säkerligen att utvecklas positivt framöver.

Bland plattmaskarna är de flesta arterna endoparasiter, t.ex. ett antal digena sugmaskar Digenea, bl.a.
leverflundror. Deras larver finns i vatten och fuktiga betesmarker där betande däggdjur får dem i sig
och den vuxna masken utvecklas i däggdjurens mag-tarmkanal. Andra arter har fåglar, kräldjur eller
groddjur som slutvärd. Virvelmaskarna Turbellaria är frilevande, t.ex. den rödlistade landplanarien
Rhynchodemus terrestris, men de flesta är limniska eller marina. Troligen påverkas ett antal arter
plattmaskar av hävden i ängs- och betesmarker. Men eftersom särskilt de parasitiska arterna motverkas
aktivt med olika typer av avmaskningsmedel så är det kanske inte en artgrupp som kommer att
prioriteras i naturvårdsarbetet.
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Mossor

Text: Henrik Weibull

I Sverige förekommer knappt 1100 arter mossor i de tre grupperna bladmossor, levermossor och
nålfruktsmossor (Gärdenfors 2000). Enligt Hallingbäck (1996) har 150-200 av dessa arter sin
huvudsakliga förekomst i jordbrukslandskapet, men det faktiska antalet arter är troligen närmare det
dubbla. De flesta mossor är mycket starkt associerade med det substrat de växer på. Ofta är förekoms-
ten av lämpliga substrat viktigare än kvalitén på habitatet de förekommer i.

Mossor i ängs- och betesmarker
Mossor är inte lika direkt beroende av ängs- och betesmarkernas hävd som kärlväxterna, även om
många arter gynnas sekundärt genom att landskapet hålls öppet. Slåtter och bete är i sig inte
nödvändigt men betesdjurens tramp, som tar sönder delar av grässvålen och exponerar bar jord, har en
mycket positiv effekt på mossfloran. I våta miljöer som strandängar och kärr är mossfloran är särskilt
artrik och här återfinns även en del arter som är beroende av åtminstone extensiv hävd som motverkar
igenväxningen. Men många av jordbrukslandskapets arter kan även förekomma i t.ex. bryn och
åkerholmar, eller i naturligt öppna eller halvöppna miljöer som rasbranter och sjöstränder. Substratets
kemiska sammansättning sätter stor prägel på artsammansättningen av mossorna, och artsammansätt-
ningen skiljer sig ofta helt åt på basiska respektive sura jord- och bergarter. Dessutom är fuktigheten
och relationen mellan perioder av uttorkning och fuktighet viktiga faktorer för många mossor (Weibull
2000).

Mossor som indikatorer
Mossor har tidigare med fördel använts som indikatorer i olika sammanhang, t.ex. tungmetallbelast-
ning (Al-Radady m.fl. 1993), markförhållanden (våtmarks- och sumpskogsinventeringarna, Hedenäs
& Löfroth 1992) och höga naturvärden (nyckelbiotopinventeringen, Nitare 2000). Tyvärr finns det
alltför få studier gjorda på mossfloran på bar jord, men ett grundläggande arbete om dessa arters
ekologi har gjorts av Waldheim (1947).

Relevans som indikator i ängs- och betesmarker
På gräsbeväxt mark, särskilt med tjock grässvål, förekommer ett fåtal mossarter. Trots det kan
mossorna här vara relativt dominerande, men det är oftast en eller ett par pleurokarpa arter bladmossor
som dominerar, t.ex. hakmossa Rhytidiadelphus squarrosus. De flesta mossor, särskilt små och
medelstora arter, har mycket svårt att klara konkurrensen från kärlväxter och storvuxna mossor.

Om det däremot förekommer någon slags störning av markskiktet, så att den underliggande jorden
blottas, kan mossfloran vara mycket artrik med ett hundratal arter i ängs- och betesmarker (Waldheim
1943). Även på mycket små fläckar av bar jord, t.ex. i klövtramp och i anslutning till tuvor, kan



Indikatorer i ängs- och betesmarker sid 71 av 88

mossfloran vara mycket artrik, ibland med en handfull arter på några få kvadratcentimeter. Det är
främst små mossor, t.ex. Bryum-, Dicranella-, Fissidens- och Riccia-arter. Troligen är kontinuiteten av
bara jordfläckar inom t.ex. en betesmark mycket viktig. En betesmark med lång kontinuitet har hunnit
”samla på sig” ett större antal konkurrensekänsliga arter än en betesmark med kort kontinuitet, men
tyvärr finns det mycket få studier i ämnet.

Mossfloran på block och klippor är artrik med flera uttorkningståliga arter, t.ex. Hedwigia-, Grimmia-
och Schistidium-arter. Det har dessutom visat sig att många mossor gynnas eller rent av kräver att växa
på block och klippor placerade under ”rikbarksträd”, dvs. träd med näringsrik bark och förna, t.ex. ask,
alm och lönn (Hallingbäck & Weibull 1996, Weibull 2000). Både störningen av och näringstillskottet
från lövförnan anses vara viktiga faktorer som påverkar artsammansättningen. Det är oklart hur
hävden påverkar dessa mossor som idag främst förekommer i ädellövskogar. Men det finns
indikationer på att flera av dessa skogsarter kan klara sig och dessutom förekomma rikligt under gamla
träd i relativt öppna hävdade betesmarker.

Ädellövträd, asp och i viss mån även fläderbuskar är mycket viktiga substrat för epifytiska (barkle-
vande) mossor i alla typer av miljöer, men särskilt i öppna eller halvöppna miljöer som trädklädda
ängs- och betesmarker. Eftersom mossor generellt är ganska uttorkningskänsliga finner man flest arter
på gamla träd i halvöppna miljöer. Vissa arter klarar en igenväxning relativt bra, så länge det inte blir
för mycket gran i bestånden, medan andra endast förekommer i bestånd med ett glest trädskikt
(Hallingbäck & Weibull 1996).

På spillning förekommer endast ett fåtal men mycket specialiserade arter. Det är Splachnum- och
Tayloria-arter som växer på kreatursspillning i fuktiga eller blöta miljöer (Hallingbäck 1998).

I och intill vatten av alla slag (t.ex. kärr och stränder) förekommer relativt många mossarter, särskilt på
naken jord i strandkanten. En del av dessa arter förekommer även i andra mer ohävdade strandmiljöer,
men är ofta tydligt gynnade av klövdjurstramp och bete.

Negativa indikatorer
Bland mossorna finns ett litet antal arter som skulle kunna fungera som negativa indikatorer, d.v.s.
indikatorer på för svag hävd. Campylopus introflexus som växer på hedar med sura torv- eller
humushaltiga jordar och Rhytidiadelphus squarrosus som växer på förhållandevis näringsrika ängs-
och betesmarker är två sådana arter. De uppträder gärna i stor mängd när hävdintensiteten och
trampskadorna från betande djur minskar. När dessa arter dominerar och täcker stora ytor finns det
inte mycket ytor kvar för mer konkurrenssvaga mossor, kärlväxter och även insekter.
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Takskruvmossa Tortula ruralis är kalkgynnad och delvis hävdgynnad. Den växer på trädstammar av grova
ädellövträd och på näringsrik, kalkrik mark. Foto. Svante Hultengren.

Identifierbarhet
Många arter som förekommer i ängs- och betesmarker är relativt svårbestämda i fält, men det finns en
del indikatorarter som är relativt lätta att artbestämma.

Kunskapsnivå
Det finns förhållandevis få personer som har tillräcklig artkunskap för att utföra mer omfattande
mossinventeringar.

Förslag på indikatorarter

Stensubstrat och stambaser
Anomodon attenuatus piskbaronmossa
A. longifolius liten baronmossa
A. viticulosus grov baronmossa

Översilade solexponerade hällar
Bryum alpinum kopparbryum
Homalothecium sericeum guldlockmossa
Tortella tortuosa kruskalkmossa

Naken jord
Bryum elegans praktbryum
Physcomitrium pyriforme stor huvmossa
Pleuridium subulatum sylmossa
Pottia intermedia ängspottia
Weissia longifolia citronkrusmossa

”Negativa” indikatorer
Cirriphyllum piliferum hårgräsmossa
Rhytidiadelphus squarrosus hakmossa
Campylopus introflexus hårnervmossa

Översiktlig metodbeskrivning
Inventering av utvalda indikatorarter i hela ÄoB-objekt eller provrutor av varierande storlek (kan läras
ut till duktig allmänbiologisk fältpersonal).
Totalinventering av alla arter i rörliga eller fasta provrutor (kräver specialutbildade personer, men här
kan man identifiera ett stort antal relativt krävande arter).
Totalinventering av alla arter på trädstammar eller block (kan läras ut till duktiga allmänbiologisk
fältpersonal)
Standardiserad fotografering av mossor på trädstammar, block eller mark (kan läras ut till duktiga
allmänbiologisk fältpersonal).
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Skalbaggar 1. Jordlöpare och spillningslevande bladhorningar

Text: Håkan Ljungberg, Lunds Universitet

1. Jordlöpare Carabidae

Allmänt
Jordlöparna omfattar ca 330 arter. Många är stora och iögonfallande, deras biotopkrav är relativt väl
kända och tillgången på modern bestämningslitteratur är god. I flera miljöer är jordlöparna ett
framträdande inslag i markfaunan. Därtill finns arter med specifika habitatkrav.

Förekomst i ängs- och betesmarker
På rödlistan finns 75 jordlöpararter upptagna. Majoriteten av dessa är knutna till öppen mark i tidiga
successionsfaser, och hotas främst av igenväxning förorsakad av upphörd hävd eller förändrad
hydrologi (reglering eller dikning). Det är alltså främst i miljöer där vegetationen präglas av
återkommande störning som jordlöparna har ett stort värde som indikatorer. En stor del av dessa
miljöer återfinns i odlingslandskapet. Förutom ängs- och betesmarker är strandmiljöer och ruderat-
marker viktiga miljöer.

Indikatorvärde
För jordlöparfaunan är markytans egenskaper såsom jordart, kornstorlek, fuktighet och mikroklimatis-
ka faktorer som solexponering (till stor del en funktion av markvegetationens struktur och täcknings-
grad) viktiga (se referenser i Ljungberg 2001b). En igenväxning som medför ett mer slutet vegeta-
tionstäcke och en förnaansamling i markytan har en stor effekt, även om vegetationens artsammansätt-
ning inte ändras nämnvärt. Bland de våtmarkslevande jordlöparna finns också igenväxningsgynnade
arter, som kan fungera som negativa indikatorer (Ljungberg 2001b).

Metoder
Eftersom jordlöparna är aktiva på markytan kan man med hjälp av fallfällor få en god bild av en lokals
jordlöparfauna med relativt måttlig arbetsinsats. Andra insamlingsmetoder kan också användas (se
Ljungberg 2001b).

Artbestämning
Icke-destruktiv övervakning är med viss träning möjlig (de större jordlöparna). För det stora flertalet
arter förutsätter däremot icke-destruktiv övervakning en mycket god artkännedom, som endast besitts
av ett fåtal personer i landet. Artbestämning av insamlat material kan å andra sidan utföras av ett något
större antal personer.

Övrigt
Vid insamling med fallfällor insamlas med fördel även andra marklevande skalbaggar och andra
insekter. Dessa grupper är i nuläget alltför dåligt kända för att kunna användas i miljöövervakningen,
men det finns indikationer på att många arter är hotade och ökad kunskap är angelägen.

Lämpliga miljöer att övervaka
Appendix 1 ger några exempel på jordlöpare lämpade som indikatorer i olika miljöer i odlingsland-
skapet. Arterna är hämtade ur en utvärdering av jordlöparna som indikatorer i regional miljöövervak-
ning (Ljungberg 2001b). Urvalet är här begränsat till arter som är relativt stora och lättidentifierade.
För mer fullständiga listor över indikatorer i olika miljöer och en utförligare beskrivning av olika
övervakningsmetoder hänvisas till detta arbete.
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Torrmarker
De aktuella miljöerna är torräng (T), sandgräshed (S) och ljunghed (L).

kullerlöpare, Carabus convexus (VU) T+L
sommarsollöpare, Pterostichus lepidus S+L
mindre korslöpare, Panagaeus bipustulatus T+S
dynfrölöpare, Harpalus neglectus (NT) S
oval frölöpare, Harpalus servus (NT) S
platt frölöpare, Harpalus hirtipes (EN) S
gul frölöpare, Harpalus flavescens (EN) S
blank skulderlöpare, Cymindis humeralis (VU) T+S
mindre skulderlöpare, Cymindis angularis T+S+L
dynskulderlöpare, Cymindis macularis (NT) S+L

Våtmarker
Näringsstatus anges som fattigt (F) eller rikt (R). Näringsfattiga miljöer omfattar fattigkärr, extremrik-
kärr, stränder av oligo- och mesotrofa sjöar, fuktiga ljunghedar, alvarmark. Näringsrika miljöer
omfattar stränder av eutrofa sjöar, fuktängar, rikkärr.

nätlöpare, Carabus clathratus F+R
guldlöpare, Carabus nitens F
bred groplöpare, Elaphrus uliginosus (NT) F+R
gulkantad kärrlöpare, Agonum marginatum (NT) F+R
juvellöpare, Agonum sexpunctatum F+R
stor korslöpare, Panagaeus cruxmajor (NT) F+R
brun sammetslöpare, Chlaenius tristis (VU) R
guldgrön sammetslöpare, Chlaenius nigricornis (NT) R

2. Spillningslevande bladhorningar Scarabaeidae

Allmänt
De spillningslevande bladhorningarna omfattar ca 60 arter. Många arter är små och svårbestämda, men
vår kännedom om utbredning och biotopkrav är relativt god. Någorlunda modern bestämningslitteratur
finns.

Förekomst i ängs- och betesmarker
Flertalet av de spillningslevande bladhorningarna är strikt knutna till betesmarker, endast ett mindre
antal arter kan leva också i viltspillning i skogsmark. På rödlistan finns 30 arter upptagna, samtliga
knutna till öppna och torra naturbetesmarker på lätta jordar. Också i glesa betesskogar finns
förutsättningar för en artrik dyngbaggefauna (Ljungberg 2001a).

Indikatorvärde
Flertalet dyngbaggar (och alla de rödlistade) är beroende av ett varmt mikroklimat, där framför allt
jordmån och vegetationsstruktur är viktiga faktorer. Talrik förekomst av rödlistade dyngbaggar är
nästan undantagslöst förknippad med kort och/eller gles vegetation och förekomst av blottad jord,
antingen som trampskador i torrängsmiljöer eller som naturligt blottad vittringsjord på alvarmark.
Intressant i övervakningssammanhang är att förekomst av hotade arter tycks vara starkt korrelerad med
hög artrikedom hos gruppen som helhet (Ljungberg 2002).

Metoder
Eftersom arterna till största del uppehåller sig i eller i nära anslutning till spillningshögar, är det
relativt lätt att utforma kvantitativa och reproducerbara provtagningsmetoder.

Artbestämning
Det stora flertalet arter är i fält alltför svårskilda för att göra icke-destruktiv övervakning praktiskt
genomförbar, annat än för ett litet fåtal specialister. Artbestämning av insamlat material kan dock
utföras av ett något större antal personer.
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Även djurspillning utgör en hotad miljö i ängs- och betesmarker. Avmaskningsmedel, ogynnsam hävd m.m.
har medfört att vissa skalbaggar numera enbart finns i de allra finaste betesmarkerna.  Dessa arter kan då
fungera som indikatorer för vissa kvaliteter. Östra Polen. Foto: Svante Hultengren.

Övrigt
Vid provtagning insamlas med fördel även andra dynglevande skalbaggar, ss. kortvingar, palpbaggar
och stumpbaggar. Dessa grupper är i nuläget alltför dåligt kända för att kunna användas i miljööver-
vakningen, men det finns indikationer på att många arter är hotade och ökad kunskap är angelägen.

Exempel på indikatorarter i torra naturbetesmarker
De aktuella miljöerna är torräng, sandgräshed, ljunghed och alvarmark.

månhornbagge, Copris lunaris (VU)
vårtordyvel, Geotrupes vernalis (NT)
horn- och dvärgdyvlar, Onthophagus spp. (5 sinsemellan svårskilda arter, samtliga rödlistade och bra indikatorer)
likgul dyngbagge, Aphodius luridus (VU)
skoveldyngbagge, Aphodius coenosus (EN)
fyrfläckig dyngbagge, Aphodius quadriguttatus (EN)
hårdyngbagge, Aphodius scrofa (VU)
snyltdyngbagge, Aphodius porcus (NT)
heddyngbagge, Aphodius sordidus (NT)
glansdyngbagge, Aphodius ictericus
streckdyngbagge, Aphodius merdarius (CR)
jorddyngbagge, Aphodius granarius (NT)

Övrigt – växtlevande skalbaggar
Bland växtlevande skalbaggar är det helt uppenbart att åtskilliga arter är knutna till örtrika gräsmarker
med stort inslag av tidiga successionsstadier (d.v.s. välhävdade betesmarker). Flera av dessa har
bevisligen minskat starkt, och särskilt på fastlandet försvunnit från många gamla lokaler. Exempel är
bladbaggarna Cryptocephalus hypochaeridis, Chrysolina-arter som C. analis, C. limbata och C.
hyperici, Galeruca interrupta och andra. Bland vivlarna är Lepyrus capucinus ett exempel. Tyvärr är
dock vår kunskap om flertalet bladbaggar och vivlar fortfarande alltför fragmentarisk för att de skall
kunna vara riktigt användbara i övervakningssammanhang. Det är också denna kunskapsbrist som ger
rödlistan för dessa grupper en viss prägel av ”raritetsförteckning”. Här behövs fler inventeringar och
en ökad faunistisk/ekologisk kunskap, med fokus på de aspekter av djurens levnadssätt som är
relevanta för naturvården.
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Skalbaggar 2. Vedlevande skalbaggar.

Text: Sven G. Nilsson, Lunds universitet

Ett stort antal arter är knutna till kontinuerligt solbelysta gammelträd och grova döda träd. Sådana träd
var vanliga i urskogen (Nilsson, Niklasson m.fl. 2002), men finns nu mest kvar i kulturlandskapet och
särskilt i hagmarkerna. Gammelträd med rödlistade arter finns nu främst kvar på den tidigare
inägomarken (t.ex. Nilsson m.fl. 1994). Hårt bete i kombination med avverkning och svedjebruk
eliminerade efterhand sådana träd på de flesta utmarker (Nilsson 1997b, Eliasson & Nilsson 1999).
Endast i ett fåtal områden, t.ex. på Hallands Väderö i Skåne och i området mellan sjön Allgunnen och
samhället Hornsö i östra Småland, finns många gammelträd kvar på tidigare utmark.
I Sverige är det främst gamla ekar och bokar som är viktigast för många sällsynta vedskalbaggar (t.ex.
Palm 1959, Nilsson & Baranowski 1994). På tidigare inägomark finns gamla ekar framför allt kvar på
godsmark och kyrkomark. På andra gårdar fanns rikligt med ekar kvar på inägomarken till i början av
1800-talet, men höggs därefter ned i stor omfattning (Eliasson & Nilsson 1999, 2002). En och en halv
miljon ”vrakekar”, d.v.s. levande ekar med rötad eller skadad stam, avverkades efter ”utsyning” under
början av 1800-talet. Enligt samtida bedömningar kan det olagligen avverkade antalet ha varit lika
stort (Eliasson & Nilsson 1999). Avverkningarna av vrakekar fortsatte under 1800-talet (Roth 1897,
Nilsson & Rundlöf 1996, Lannér 1996), och även början av 1900-talet. När det gäller bok har vi sämre
kunskap än för ek, men fram till 1800-talets mitt fanns glesa skogar med en stor mängd grova och
gamla träd på de skånska godsens marker (Lindhagen 1999).

Läderbaggen Osmoderma eremita lever i gamla grova hagmarksträd och är en kvalitetsart i ängs- och betes-
marker. Västra Tunhem, Västergötland. Foto: Svante Hultengren.
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Vårt globala ansvar för gammelträdens vedskalbaggar
I södra Sverige finns en stor del av Europas grova gammelekar (Hultengren & Nitare 1999), och det är
inte omöjligt att detsamma gäller även vissa andra ädellövträd t.ex. jättelindar. Arter som är bundna till
sådana träd torde därför ha en stor del av sina populationer i Sverige. Det gäller givetvis särskilt arter
vars utbredning är begränsade till Europa, t.ex. matt mjölbagge Tenebrio opacus och svart guldbagge
Gnorimus variabilis. För dessa arters överlevnad torde Sverige ha ett globalt ansvar. De flesta
kvarvarande förekomster i Sverige finns i betesmarker (Nilsson, Baranowski m.fl. 2002, opubl.).
Kombinationen av Sveriges globala ansvar och att arterna huvudsakligen återfinns i betesmarkernas
gammelträd gör att det är särskilt angeläget att övervaka gammelträdens biologiska mångfald i
odlingslandskapet. Det räcker inte bara med att mäta mängden substrat, eftersom till synes lämpliga
substrat kan sakna arterna (Nilsson 1997a, Ranius 2002). Både mätning av substrat och artförekomster
behövs för att bedöma om gynnsam bevarandestatus upprätthålls. En s.k. utdöendeskuld, varvid många
förekomster kan förväntas försvinna om mängden lämpligt substrat inte snabbt ökas, torde vara en
realitet för många arter beroende av t.ex. solbelysta gamla ekar (Nilsson, Baranowski m.fl. 2002). Hur
snabbt ett sådant utdöende går är inte känt, men måste mätas genom att artförekomster undersöks,
förslagsvis med 10 års mellanrum på varje lokal.

Hur kan hagmarkernas vedskalbaggar övervakas?
Skalbaggsfragment ligger kvar i ihåliga träd åtminstone ett par år, varför man genom sållning av
ytmulmen och utsortering av skalbaggsfragment kan inventera denna fauna året runt. Metoden är
också kostnadseffektiv (Ranius & Jansson 2002). Flera arter som lever i hålträd kan övervakas genom
att insekter eftersöks i blommor under juni-juli, t.ex. ädelguldbaggen Gnorimus nobilis (Nilsson,
Baranowski m.fl. 2002). En utvärdering för ihåliga ekar i Östergötland visar att flertalet av de
mulmlevande arter, som föreslås nedan, är effektiva indikatorarter (Ranius 2002b). Några arter var så
sällsynta att de inte kunde utvärderas i den undersökningen.

Gamla, grova hagmarksträd är en mycket artrik miljö i ängs- och betesmarker. Övervakning av artinnehållet
kan utföras genom inventering av levande djur och fragment i den s.k. mulmen (rötat innehåll i hålträd).
Gullmarsberg, Bohuslän. Foto: Svante Hultengren.

Faunan i solbelysta fnösketickor kan övervakas genom att leta efter rödhalsad svartbagge Oplocephala
haemorrhoidalis, en hänssynskrävande skalbagge, som lever i större fnösketickor som sitter minst en
meter över marken (Jonsell m.fl. 2001, Gärdenfors m.fl. 2002). Flera arter vedlevande långhorningar,
som ej sällan lever i hagmarker, kan återfinnas i blommar under juni-juli (Gärdenfors m.fl. 2002).
Förutom strukturerna mulmträd och grova döda träd kan det därför vara värt att följa förekomsten av
blommande buskar. Särskilt blommande hagtorn Crataegus spp. och nypon Rosa spp. besöks flitigt av
vedinsekter. Flera av de arter som föreslås nedan kan övervakas året runt genom att eftersöka kläckhål,
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t.ex. asppraktbagge, granbarkgnagare, skeppsvarvsfluga och reliktbock (se Ehnström & Axelsson
2002).
Färgbilder på nedan föreslagna arter finns i flera skrifter (Nilsson & Baranowski 1994, Rundlöf &
Nilsson 1995, Gärdenfors m.fl. 2002, Ehnström & Axelsson 2002, Nilsson, Baranowski m.fl. 2002).

Förslag på strukturer som bör övervakas

Mulmträd (ihåliga träd), antal per trädart ev. med hålträdsklasser
Grova stående döda lövträd (diameter > 40 cm) per hektar
Grova liggande döda lövträd (diameter > 40 cm) per hektar
Äldre hasselbuketter Corylus avellana
Hagtornsbuskar Crataegus spp.
Slånbuskar Prunus spinosa
Rosenbuskar (ej Rosa rugosa)

Förslag på arter som bör övervakas

Asppraktbagge Poecilonota variolosa
Avlång flatbagge Grynocharis oblonga
Bokoxe Dorcus parallelepipides
Brun guldbagge Liocola marmorata
Ekoxe Lucanus cervus
Granbarkgranagare Microbregna emarginata
Gulbent kamklobagge Allecula morio
Kardinalfärgad rödrock Ampedus cardinalis
Liten ekbock Cerambyx scopolii
Läderbagge Osmodera eremita
Matt mjölbagge Tenebrio opacus
Mulmknäppare Elater ferrugineus
Orange rödrock Ampedus nigroflavus
Reliktbock Nothorhina punctata
Rödhalsad svartbagge Oplocephala haemorrhoidalis
Rödhjon Pyrrhidium sanguineum
Skeppsvarvsfluga Lymexylon navale
Smalknäppare Procraerus tibialis
Svart guldbagge Gnorimus variabilis
Ädelguldbagge Gnorimus nobilis
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Steklar i allmänhet och vildbin i synnerhet

Texter: Björn Cederberg, Erik Sjödin samt Lars Hedström.

I Sverige förekommer fler än 9000 arter steklar fördelade på två underordningar: växtsteklar Symphyta
och parasit- och gaddsteklar Apocrita (Götmark m.fl. 1998, Gärdenfors 2000). I och med det stora
antalet arter så finns det en mycket stor variation i levnadssätt och krav på omgivningen. Växtsteklarna
(ca 600 arter) är, som namnet antyder, växtätare i larvstadiet lever på och i nära samspel med sina
värdväxter, varav många arter är knutna till ängs- och betesmarker. Parasitsteklarna (inklusive
gallsteklar) är den absolut största gruppen med ca 7700 arter i Sverige (Gärdenfors 2000). Arterna i
dessa båda stora grupper är ofta mycket svåra att artbestämma och bland parasitsteklarna finns det
stora oklarheter även när det gäller taxonomin. Många arter är inte ännu vetenskapligt beskrivna. Detta
sammantaget gör att dessa grupper inte kommer fungera praktiskt i ett storskaligt övervakningspro-
gram och därför behandlas de inte utförligare i denna sammanställning. Däremot är gaddsteklarna,
särskilt bin och humlor, relativt välkända både taxonomiskt och ekologiskt. Därför har vi valt att
fokusera på dessa grupper i denna studie.
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I Sverige finns lite drygt 280 vilda biarter, en insektsgrupp som länge förbisetts trots deras mycket
viktiga ekologiska funktion som pollinatörer av vilda blomväxter, trädgårdsväxter och grödor. Till
gruppen vildbin räknas tambiets närmaste släktingar humlorna, i Sverige omkring 40 arter, samt
anonyma grupper som t.ex. murarbin, gökbin, bladskärarbin, blomsovarbin, smalbin, sandbin,
citronbin och sidenbin. Som för många andra insektsgrupper ökar artantalet bland de solitära bina
(dock ej humlorna) ju längre söderut man kommer.

Relation till ängs- och betesmark, ekologiska krav mm.
Huvuddelen av gaddsteklarna är uttalat värmeälskande och beroende av att det översta mark-
skiktet har förutsättningar att nå hög marktemperatur och låg markfuktighet under våren och
sommaren. Det beror på att de flesta arterna anlägger bon i marken, men också på att de ofta har
ett mycket aktivt näringssök som förutsätter att kroppstemperaturen kan höjas snabbt genom
solbad. De jagar olika typer av byten som föda till sina larver, eller som bina, besöker ett stort
antal blommor för att samla tillräckligt med pollen. Det är energikrävande beteenden som kräver
stort extraintag av socker i form av nektar. Även för jagande gaddstekelarter har således blom-
mor stor betydelse som energikälla för framgångsrik reproduktion.

Både ängsmarker och torrare betesmarker tillgodoser dessa behov. Betesmarken kännetecknas
av ett lågväxt fältskikt med obetydlig eller måttlig förnaansamling och ofta med uppsprucket
växttäcke på grund av trampslitage. Det ger möjlighet till solexposition och snabb upptorkning.
Torr och frisk, kvävefattig ängsmark har också ett så pass glest och lågt fältskikt att markför-
hållandena är gynnsamma för ett stort antal arter med bon i marken. Slåtter och efterbete ger
ytterligare förbättringar av markförhållandena samt bidrar till ett gynnsamt mikroklimat. Välut-
vecklad, lågväxt grässvål är en förutsättning för flera markboende myror.

Många gaddsteklar behöver specifika substrat för sin bobyggnad. För markboende arter är korn-
strukturen viktig – vissa arter bygger sina bon endast i sandmark, andra endast i lerblandad jord,
medan vissa är mindre kräsna och utnyttjar även moränjord eller håligheter under stenar. Be-
fintliga håligheter i ved, t.ex. larvgångar av vedlevande skalbaggar, utnyttjas av flera bisläkten
som murarbin, bladskärarbin, blomsovarbin, samt många arter i olika andra gaddstekelfamiljer.
Död ved i solbelysta lägen, vilken ofta skapas i betesmarken av betesdjurens skav på stammar
och tramp på rötter och stambaser av solitära hagmarksträd, är alltså en viktig förutsättning för
att dessa arter ska finna boplatser. Även kläckhål i gärdsgårdsvirke, gamla stängselstolpar och
timmerlador utnyttjas frekvent. Andra befintliga håligheter är hårda växtstänglar och märgen i
avbrutna kvistar och tunna grenar. Sådana boplatser utnyttjas av småväxta arter som citronbin
och olika rovsteklar. Dessa gynnas av att kantzoner och odlingsrösen innehåller hallon, druvflä-
der och olvon samt att fähus är täckta med vass- eller agtak. Även tomma snäckskal tjänar som
boplats för några arter murarbin. På kalkrika marker som t.ex. alvarmark på Öland och Gotland
finns tre arter som bor på detta sätt.

Till skillnad från de flesta andra insekter har gaddsteklarna ofta distinkt åtskilda habitat för när-
ingssamling till avkomman och lokalisering av boplatsen. De måste också hela tiden skifta
mellan dessa båda platser. Ju närmare de ligger varandra desto effektivare blir provianteringen
av bocellerna och möjligheterna att få fler avkommor. Företeelser som skapar mosaikstrukturer
är således viktiga, som t.ex. förekomsten av markslitage eller solbelyst död ved i närheten av
den blomrika ängen eller blomresurser i betesmarken. Speciellt betydelsefullt är detta för vilda
bin, för vilka det ligger en konflikt i behovet av både stora blomresurser och markslitage. Detta
kan ofta hanteras genom att de torra markerna betas senare på säsongen, samt att man har skif-
tande mosaik genom att släppa upp blomningen på olika ställen olika år (Sörensson 2002).

De vilda biarter som drabbas hårdast av olika begränsningar i blomresursen, oavsett om det sker
på grund av för hårt bete, för tidig slåtter, övergödning och floraförändring eller igenväxning, är
de arter som endast utnyttjar en eller några få pollenkällor s.k. oligolektiska arter (Pekkarinen
1998). Mindre specialiserade, polylektiska arter, är mindre rigida i sitt beteende och kan utnyttja
de pollenkällor som står till buds. De flesta humlearter är polylektiska medan solitära bin har en
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större andel arter som utvecklat specialisering och anpassning till en särskild blomtyp eller
blomsläkte. Dessa bör vara de arter som relativt snabbt förväntas svara på förändringar i en spe-
cifik näringsresurs och därför vara lämpliga att använda som indikatorer.

Erfarenheter av att använda gruppen som indikatorer
Vilda bin har inventerats i olika sammanhang runt om i värden, mest för sin stora ekologiska
betydelse som pollinatörer (Day 1991,Williams 1995, m.fl.), då oftast i grödor t.ex. oljeväxter
och klöver, men också i naturliga eller hävdade gräsmarker. Ett stort antal undersökningar
främst i Mellaneuropa har givit stor erfarenhet av gruppen som sådan, samt kunskap om artrike-
dom och abundans i olika vegetationstyper. Förhållandena är dock relativt annorlunda och dåligt
kända i Nordeuropa. Undersökningar har i Sverige gjorts av bl.a. artrikedom och abundans av
humlor i vallodling, kantzoner, betesmarker mm. och visat att gruppen kan ge ett gott svar på
blomrikedom och mosaikstukturer på landskapsnivå (Fridén 1963, Svensson 2000, Risberg
opubl.). Solitära bin har undersökts i naturvårdssammanhang (Cederberg 1982, Janzon 1983,
m.fl. ), men endast i liten utsträckning som indikatorer.

Relevans som indikator i ängs- och betesmark
En viktig förutsättning för hög biodiversitet i ängs- och betesmarker är att blomväxter får ut-
veckla blommor och sätta frö. Trots att huvuddelen av ängsflorans arter är fleråriga har möjlig-
heten att få sätta frö stor betydelse för de flesta av växtarternas populationsdynamik i ett något
längre perspektiv. Ett stort problem för vissa arter är att föryngringen av plantor helt upphört
och att förekomsterna kan betecknas som senila populationer. Det kan bero på bristen på polli-
nation, blomutveckling, frösättning, frögroning, plantetablering etc. Ett hårt, betestryck under
säsongen kan helt undertrycka frösättningen.

Ett mycket stort antal insektarter är blombesökare eller beroende av att fullgöra sin larvutveck-
ling i knoppar, blombottnar, frukter eller frön. Många arter har mycket starka specialiseringar
till enskilda värdväxter bland ängsväxterna. Därför är det viktig att just blomningen kan fullföl-
jas på åtminstone delar av ängs- eller betesmarksarealen där dessa arter förekommer. Blomrike-
dom är en kvalitet som vilda bin (solitära bin och humlor) är direkt beroende av mer än andra
organismgrupper. För att samla pollen som näring till en enda avkomma krävs ofta flera hundra
blombesök och för att underhålla en population vilda bin behövs avsevärda bestånd av pollen-
växter. Flera solitära biarter är starkt knutna till en enda pollenväxt och därför också särskilt
känsliga för förändringar i näringsresursen (Pekkarinen 1998).

Eftersom ängsbruk i princip har försvunnit som driftsform och bete är det sätt på vilket man
idag håller även gamla ängsmarker öppna, har intensivt bete utvecklats till ett av de allvarligaste
hoten mot en stor del av den biologiska mångfalden i tidigare ängsmarker. Flera biarter miss-
tänks ha försvunnit regionalt, och även från landet, på grund av att de få kvarvarande lokalerna
för arterna hårdbetats och därvid helt utarmats på en avgörande blomresurs. Detta är känt feno-
men från många delar av världen där överbete är ett utbrett problem. (I Sverige är problemet för
det mesta brist på betesdjur). Det finns alltså ett särskilt starkt skäl att följa utvecklingen av
bipopulationer som en viktig indikator för att kunna styra betestrycket på värdefulla marker så
att det inte skadar biodiversiteten bland pollinatörer. Sådana viktiga områden är sandfälten i
Skåne (t.ex. Revingefältet, Ravlunda, Drakamöllan och Kåseberga).

Identifierbarhet
Många av gaddsteklar anses som relativt svårbestämda. Det gäller för vissa släkten och grupper
men avgjort inte för alla arter. Problemet har snarare varit brist på bra bestämningslitteratur och
att få personer därför intresserat sig för gruppen. Humlor, som utgör huvuddelen av pollina-
tionskapacieten i tempererade ekosystem, lämpar sig mycket bra som indikatorgrupp. Försök
har gjorts att utveckla enkla fältbestämningsnycklar anpassade till olika regioner för användning
av icke entomologer (Cederberg 2002, opubl.). Med lite träning (en fältsäsong) kan ca 90 % av
arterna bestämmas i fält. Bland övriga vilda bin finns det ett antal arter som är omisskännliga i
fält och som mycket väl kan inkluderas i en lista av indikatorer, främst i landets sydligaste delar.
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Det gäller även vissa rovsteklar som också har högt indikatorvärde främst på sandig jordar. För
ett stort antal arter måste beläggexemplar insamlas för att arttillhörigheten ska kunna fastställas
av entomologisk expertis. Vid användning av automatisk insamling t.ex. med "gulskålar" låter
detta sig relativt lätt göras i efterhand. Användning av fällor är dock destruktivt och hanteringen
av fällmaterial tidskrävande (Söderman 1999, Calabuig 2000).

Kunskapsnivå
Gaddsteklar är relativt välkända beträffande arternas ekologi och miljökrav, även om det för
vissa arter saknas biologiska och ekologiska uppgifter från svenska populationer. Förhållandena
kan variera kraftigt inom en arts utbredningsområde och det är därför viktigt att komplettera
dessa luckor. Aktuella taxonomiska och biogeografiska uppgifter kommer snart att finnas till-
gängliga för alla gaddstekelgrupper i landet. Rovsteklar Sphecidae behandlades för Fennoskan-
dien av Lomholdt 1975 och 1976. Efter en liknande genomgång av myror Formicidae av Col-
lingwood (1979) har checklista och artförekomster i landet reviderat av Douwes (1995). Allt
material av svenska vägsteklar Pompilidae är nyligen genomgångna (Abenius opubl.) och de
vilda bina Apoidea håller på liknande sätt på att revideras (Nilsson & Cederberg opubl.). Inom
snart kommer reviderade checklistor och så småningom även svensk bestämningslitteratur att
finnas tillgänglig. Kunskapsnivån om getingar Vespidae och några ytterligare mindre grupper
släpar för närvarande något efter de övriga gaddsteklarna. Växtsteklar Symphyta och parasit-
steklar "Parasitica" är alltför fragmentariskt kända för att kunna användas i övervakning eller
som grund för naturvårdsbedömningar (se ovan).

Förslag på indikatorer
Artantal av humlor baserat på färgmorfer har på försök använts som indikator i svenska od-
lingslandskap inom forskningsprojektet Naturvårdskedjan (CBM 2002). Denna indikator kom-
mer att utvecklas under närmaste tiden och kan vara användbar som indikator på blomrikedom,
fenologiskt över säsongen och på landskapsnivå (km2). Några humlearter med särskilt indika-
torvärde listas nedan.

Indikatorarter bland bin är inte tillräckligt prövade i fält och därför ska detta ses som ett förslag
på arturval, vilket måste testas och vidareutvecklas.

Apoidea
Andrena hattorfiana, väddsandbi torrängar med åkervädd, bo i sandmark, Sk-Nä
Andrena marginata, torrängar med åkervädd, bo i sandmark, Sk-Dr
Andrena labiata, blodsandbi torräng-friskäng med fingerört, bo i humusrik jord, 

Sk-Up
Andrena nigrospina, sotsandbi sandmark-sandstäpp med sandvita mm., Götaland
Andrena lathyri, vialsandbi friskäng med vial, bryn, Sk-Dr
Bombus soroeensis, blåklockshumla bryn, blommande buskar, blåklockor, Sk-Nb
Bombus humilis, backhumla bryn-torrbacke, ärtväxter, kovall, ängsskallra, Sk-Ån
Bombus sylvarum, haghumla bryn-äng, ärtväxter, mm, Sk-Hä
Bombus muscorum, mosshumla torräng-sandstäpp-alvar, ärtväxter mm. Sk-Sö
Bombus subterraneus, vallhumla öppen odlingsmark m. klöver, Sk-Up
Chelostoma rapunculi, stort klocksovarbi bryn-hage med blåklocka, bo i ved, Sk-Me
Colletes fodiens, hedblomstersidenbi sandstäpp-sandhed med hedblomster, bo i sand, Sk-Sö
Dasypoda hirtipes, randigt byxbi sand-grusmark med fibblor, bo i sand, Sk-Dr
Eucera longicornis, långhornsbi friskäng med ärtväxter mm. bo i lera-sand, Sk-Nb
Panurgus banksianus, stort fibblebi torräng med fibblor (rotfibbla), bo i sand, Sk-Öl
Panurgus calcaratus, litet fibblebi torräng med fibblor, bo i sand, Sk-Sö
Trachusa byssina, hartsbi torr-fuktäng med käringtand, mfl., bo i sand-grus, Sk-Jä

Sphecidae
Bembix rostrata, läppstekel sandhed-torräng med backtimjan mm, Sk-Up
Cerceris rybyensis, ”biknutstekel” rovdjur på små bin, bo i packad sand (väg-stig), Sk-Up

Översiktlig metodbeskrivning
Artrikedom av humlor (eller ev. morf-rikedom Cederberg opubl.) är ett fungerande mått på
blomrikedomen i ett landskapsavsnitt. Undersökningen kan utföras som bandprofiler på t.ex. 2
m bredd i ängsmark eller betesmark. Bästa inventeringstid är juli (om inte ängarna slagits). In-
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venteringshastigheten beror på blomrikedomen och fältskiktets höjd samt inventerarens kun-
skapsnivå, men kan normalt utföras i en långsam promenadtakt. Profilens längd kan lämpligen
vara ca 100 m per sampel vilket också ger möjlighet till att beräkna abundansmått (Banaszak
1980, Svensson 2002).

För eftersök av indikatorarter bör insatsen riktas mot bestånd av särskilt viktiga pollenväxtarter
t.ex. åkervädd, ängsvädd, fibblor (rotfibbla, svinrot, gråfibbla, slåtterfibbla m.fl.), blåmunkar,
blåklockor, ärtväxter (käringtand, häckvicker, gökärt, skogsklöver, backklöver), ängsskallra,
backtimjan, kungsmynta osv. Även blommande buskar i betesmarker bör beaktas som t.ex.
hagtorn, apel, slån, rosor mm. Förekomst av sälg, särskilt hansälg, i kantzoner eller åkerholmar
är av mycket stor betydelse för mångfalden av humor och sandbin.
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Storsvampar

Texter: Johan Nitare och Gillis Aronsson.

I Sverige förekommer ca 3900 arter storsvampar (arter med en fruktkropp som är större än en mm),
främst inom divisionerna basidiesvampar och sporsäcksvampar (Gärdenfors 2000). De flesta av ängs-
och betesmarkernas svampar tillbringar mesta delen av sitt liv nere i marken där många av dem bildar
mykorrhiza med kärlväxter (särskilt med träd). De flesta bildar synliga fruktkroppar ovanpå marken.
Därför spelar inom- och mellanårsvariationen stor roll för vilka svampar som bildar fruktkroppar,
vilket naturligtvis till viss del gör denna grupp problematisk att inventera i stor skala.

Svampar och naturliga fodermarker
Gräsbundna marker (grässvålar) förekommer på torra, friska och fuktiga ståndorter med olika
vegetation på kalkfattiga och kalkrika underlag. Viktigare än de fysikaliska förutsättningarna på en
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viss plats är den historiska hävden (med slåtter och/eller bete), vilken låter en vegetation med likartat
utseende uppkomma på olika marktyper.

I kulturbetingade gräsmarker uppträder under vissa förutsättningar en särskild konstellation av
marksvampar, ett speciellt svampsamhälle (mykosynusium). Svampsamhället 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”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.

Allt tyder på att ängssvamparna har likartad livsstrategi och snarlika miljökrav, trots att de tillhör olika
taxonomiska grupper. 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 ädellövskogar på kalk i södra och mellersta Sverige.
I gräsmarker förekommer de däremot spridda i hela landet.

Jordtungor Geoglossum spp. är goda indikatorer på höga kvaliteter knutna till ängs- och betesmarker. Ofta
utgörs kvaliteterna av intressanta följearter bland svamparna. Ryr, Dalsland. Foto: Svante Hultengren.

Slåtterängar och betesmarker
Gemensamt för gräsmarker med ängssvampar (”vaxskivlingsängar”) är att de har låga halter av
växttillgängligt fosfor. Denna fosforbrist kan dels uppstå genom långvarig och kontinuerlig hävd, dels
genom att fosforn binds kemiskt i ej upptagbara forsforföreningar, 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). Slåttermark (bl.a. hackslått) är normalt artrikare än betesmark. Det tycks också vara de
”kalkgynnade” arterna som under senare tid gått mest tillbaka i urbergsbygder sedan slåtterhävden där
upphört eller ersatts med bete.

Fruktkroppsbildningen sker oftast sent på hösten (september–oktober). 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,
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t.ex. långa perioder av nederbörd eller daggbildning. Rikligt med ängssvampar 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 vid 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 omedelbart (troligen
irreversibelt) av en enda giva NPK-handelsgödsel. 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.

Habitat och substrat
Bar jord är ett viktigt svampsubstrat eftersom många svamparter växer där växttäcket är glest. Särskilt
intressanta är fläckar av bar jord under buskar, t.ex. hassel i lövängar. Här påträffas flera arter
vaxskivlingar, fingersvampar, jordtungor, murklor samt skruvbusksvamp. Svampar knutna till bar jord
i öppna ängs- eller betesmarker är däremot mer sparsamma.

Sten, block och klippor utgör inte substrat för svampar. Men ganska ofta påträffas ängssvampar just
intill stenar och block, särskilt i betesmarker. Detta kan förklaras med att djuren här inte trampar ner
svamparna lika ofta som i öppna marker. En annan förklaring kan vara att mikroklimatet är mer
gynnsamt (varmt) intill stenar. Tre arter stjälkröksvampar Tulostoma växer på sand eller mosstuvor
direkt på klippor och hällar av kalksten.

Ganska många mykorrhiza-arter finns i halvöppna biotoper, t.ex. Amanita, Boletus, Lactarius och
Russula samt även några Cortinarius- och Tricholoma-arter. Därtill finns några arter som växer
parasitiskt på levande träd i halvöppna miljöer. Dessutom skapar träd och buskar ett indirekt substrat
”bar jord”, se ovan.
Det finns ett flertal svampar som växer på ved av olika slag, många är välkända t.ex. oxtungsvamp
Fistulina hepatica, saffransticka Aurantioporus croceus och tårticka Inonotus dryadeus. Jämte mindre
vanliga arter som rynkmussling Lentinellus vulpinus och tallnagelskivling Collybia impudica.

Några arter lever på djurspillning, men endast ett fåtal lämpar sig antagligen som indikatorarter, t.ex.
fatsvamp Poronia punctata.

Det finns även ett antal förnanedbrytande arter som är typiska i ängs- och betesmarker, t.ex.
slöjröksvamp Lycoperdon mammiforme och rödbrun jordstjärna Geastrum rufescens.

Endast ett fåtal svampar använder djur som substrat, men dessa är synnerligen specialiserade, t.ex. grå
larvklubba Cordyceps entomorrhiza och tidig larvklubba Cordyceps gracilis som båda lever på
insekter i jordbrukslandskapet.

Relevans som indikator i ängs- och betesmarker
Enskilda arter som indikerar stor artrikedom i ängs- och betesmarker är svåra att peka ut. Sällsynta
svampar förefaller emellertid nästan aldrig växa ensamma, utan förekommer ofta tillsammans med
flera andra ovanliga arter. När det gäller "kvalitetsarter" så är det ganska få svampar som kräver
(endast förekommer i) ängs- och betesmarker. Flera arter vaxskivlingar, jordtungor, fingersvampar,
Entoloma spp. m.fl. växter även på bar jord i slutna, skuggiga lundmiljöer. När det gäller mykorrhiza-
arter verkar de kräva värme, medan marken nödvändigtvis inte behöver vara hävdad. Det finns
emellertid flera arter som bara förekommer i öppen hävdad mark, t.ex. praktvaxskivling Hygrocybe
splendidissima, stor diskröksvamp Disciseda bovista, fältjordstjärna Geastrum campestre och knubbig
hårjordtunga Trichoglossum walteri. En mer detaljerad lista bifogas i slutet av denna sammanställning.
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Om användningen av svampar som indikatorer
Många svampar är relativt svåra att känna igen, och det finns enbart ett mindre antal personer med
tillräckligt goda artkunskaper om svamparna i ängs- och betesmarker. Med speciella undervisningsin-
satser fler svampinventerare kunna utbildas. Ett annat problem är att insamlade svampar förstörs
mycket snabbt, vilket gör att de allra flesta arterna måste bestämmas i fält. Därför är det viktigt med
duktiga fältinventerare. Ett ytterligare problem med inventering av svampar i ängs- och betesmarker är
att nästan alla arter är kortlivade och förekommer med fruktkroppar under t.ex. sensommaren.
Dessutom varierar mängden fruktkroppar mycket mellan år, mycket beroende på nederbördsmängden.
Därför är det viktigt att inventera dessa svampar flera säsonger i rad för att få ett tillförlitligt mått på
eventuella långsiktiga förändringar i svampfloran.

Förslag på övervakningsmetoder och indikatorer

1. Antal arter av ett litet antal intressanta grupper (vaxskivlingar, rödskivlingar, fingersvampar, jordtungor
och sammetsmusseroner) kan ge ett värdeindex.

2. Referensytor med stabil hävd för att följa långsiktiga förändringar.
3. 2 – 3 arter kan följas upp på samtliga övervakade lokaler (t.ex. scharlakansröd vaxskivling, ängsvax-

skivling och maskfingersvamp).
4. Floraväkteri av rödlistade arter.

Nedan presenteras en lista över hävdkrävande arter och släkten i ängs och betesmarker.

Öppen ängs- och betesmark
Camarophyllopsis
Hygrocybe
Dermoloma
Entoloma
Clavaria
Clavulinopsis
Ramariopsis
Geastrum
Geoglossum
Microglossum
Trichoglossum
Mycenastrum
Tremellodendropsis

Några särskilt krävande arter i ängsmark:
slank fingersvamp Clavaria zollingeri
blå röding Entoloma madidum
praktvaxskivling Hygrocybe splendidissima

Några krävande arter i betesmarker
vridfingersvamp Clavaria amoenoides
stornopping Entoloma griseocyaneum
liten jordstjärna Geastrum minimum
purpurbrun jordtunga Geoglossum atropurpureum
lutvaxskivling Hygrocybe nitrata
saffransfingersvamp Ramariopsis crocea

Träd- o buskbärande ängar
Boletus
Hygrocybe
Entoloma
Clavaria
Clavulinopsis
Ramariopsis
Geoglossum
Microglossum
Tremellodendropsis
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samt några arter i släktena Amanita, Helvella, Lactarius och Russula.

Några särskilt krävande arter i ängsmark:
jättekamskivling Amanita ceciliae
rotsopp Boletus radicans
gaffelriska Lactarius acerrimus
rutkremla Russula virescens

Några särskilt krävande arter i betesmarker
Entoloma madidum
Hygrocybe punicea

Ved (gamla träd)
oxtungsvamp Fistulina hepatica
korallticka Grifola frondosa
saffransticka Hapalopilus croceus
tårticka Inonotus dryadeus
blekticka Pachykytospora tuberkulosa
skumticka Spongipellis spumeus
silkesslidskivling Volvariella bombycina

Några särskilt krävande arter på alvar (kalkmarker)
Clitocybe bresadoliana
Tulostoma brumale

Betad skog
Bankera
Boletopsis
Cortinarius
Gomphus
Hydnellum
Hygrophorus
Phellodon
Ramaria
Sarcodon
Sarcosoma
Trichloma

Några särskilt krävande arter
kopparsvindling Cortinarius cupreorufus
violgubbe Gomphus clavatus
gul taggsvamp Hydnellum geogenium
blåfotad taggsvamp Sarcodon glaucopus
bombmurkla Sarcosoma globosum
flattoppad klubbsvamp Clavariadelphus truncatus

Kvittensarter visar att hävden går åt rätt håll.
toppvaxskivling Hygrocybe conica
papegojvaxskivling H. psittacina
spröd vaxskivling H. ceracea
blodvaxskivling H. coccinea
spetsvaxskivling H. persistens (kalktrakter)
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Tvåvingar

Text: Lars Hedström

I Sverige förekommer 5960 arter tvåvingar fördelade på tre underordningar: myggor Nematocera,
”lägre” flugor Brachycera och ”högre” flugor Cyclorrhapha (Gärdenfors 2000).
Arterna i denna stora grupp är ofta mycket svåra att artbestämma och det finns fortfarande en del att
göra inom taxonomin. Detta gör att stora delar av denna grupp inte kommer fungera praktiskt i ett
storskaligt övervakningsprogram och därför behandlas de inte utförligare i denna sammanställning.

Blomflugorna är däremot en förhållandevis välkänd grupp både taxonomiskt och ekologiskt och
dessutom förekommer de särskilt rikligt i det hävdade odlingslandskapet. Dessa arter skulle kunna
fältinventeras av några få kunniga personer.
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