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Sammanfattning
Återkommande inventeringar av jordbruksmarkens ogräsflora är av stor betydelse för att
på ett tidigt stadium upptäcka förändringar i förekomst av en viss art. I vissa fall kan det
också ge underlag för att förklara hur ogräsfloran påverkas av t.ex. klimatförändringar och
ändrade odlingsåtgärder. Syftet med denna rapport är att den ska utgöra ett
beslutsunderlag för att välja metod för uppföljande inventering av ogräsfloran. Som
underlag för de två förslag vi presenterar har vi i) sammanställt och värderat tidigare
erfarenheter, främst från Danmark och Finland, ii) med hjälp av befintliga och nyinsamlade
data, beräknat statistisk styrka samt tidsåtgång, och iii) beräknat kostnader för
ogräsinventeringarna.
I Danmark har tre ogräsinventeringar genomförts sedan 1960-talet, i kampanjer under 3-7
år. Vid sista tillfället ingick 240 gårdar och 11 grödor. På varje fält inventerades 10
obehandlade rutor. Inventeringen kunde genomföras relativt snabbt eftersom frekvens i
provytorna enbart baserades på förekomst/icke-förekomst. En nackdel är de långa
uppehållen mellan kampanjerna, 11-17 år, och vidare är urvalet av fält inte väl definierat.

I Finland har fyra inventeringar genomförts, i 3- till 4-åriga kampanjer. Här har man
koncentrerat sig på en typ av gröda (vårsäd) men istället lagt stora resurser på vägning av
biomassa och jordprovtagning samt insamlande av kringdata. Värdet av denna
arbetskrävande metod kan dock ifrågasättas, eftersom mycket av dessa data bara har
använts i begränsad omfattning.

Utifrån våra nordiska kollegors resultat och erfarenheter beslöt vi att testa den statistiska
styrkan i en metod som utgör en variant av den danska, baserad på registrering av enbart
förekomst/icke-förekomst i provytor. Styrkeanalyserna gjordes huvudsakligen i syfte att
besvara frågeställningen: Givet en viss variation i data, hur många fält behövs för att
detektera en given förändring med önskad statistisk säkerhet? Genom analys av äldre data
samt data från nygjord inventering fick vi fram siffror på mellanfältsvariation för ett antal
vanliga ogräsarter. En tydlig slutsats var att variationen i förekomst mellan fälten är
betydligt större än variationen inom fälten. Antalet inventerade fält är alltså viktigare än
antalet inventeringsrutor per fält för att kunna upptäcka en förändring i förekomst.

Ett exempel från den statistiska analysen för en art med relativt stor mellanfältsvariation:
Om förekomsten i provytorna ökar från 10% till 20% under ett år, krävs provtagning av
106 fält för att i 95 fall av 100 kunna påvisa denna ökning som signifikant (på 5%-nivån). Är
ökningen från 10% till 40% räcker det med 15 fält för att uppnå samma statistiska säkerhet.
Rimligtvis ökar säkerheten om inventeringarna återkommer årligen, och framför allt finns
då möjligheten att snabbare kunna detektera en effekt jämfört med om kampanjer
genomförs.
Utformandet av en resurseffektiv och tillförlitlig metod förutsätter ett antal val vad gäller
urval och omfattning:
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Vi anser att det finns två huvudalternativ för urval av fält; i) Växtskyddscentralens
prognosrutor (Alternativ 1 nedan), och ii) slumpvis utvalda gårdar men med en
jämn fördelning inom regioner (Alternativ 2).
Inventering bör återkomma på samma gård, medan fältvalet avgörs av grödan.
Vi rekommenderar notering av endast frekvens i provytor, eftersom (i) det är en
mycket snabb metod, som genererar data som (ii) är mindre känsliga för
inventeringstidpunkt på säsongen, och (iii) mindre beroende av årsmån och gröda.
Det är önskvärt att inventera både behandlat och obehandlat om resurserna finns.
Det kan ske genom i) inventering av obehandlade rutor i fält med
Växtskyddcentralens prognosrutor, eller ii) avtala med lantbrukaren/sprutföraren
att stänga av sprutan för en viss yta.
Vad gäller inventeringsfrekvensen rekommenderar vi årliga inventeringar. Ett
system baserat på kampanjer kan inte generera någon kunskap förrän andra
omdrevet slutförts, medan en årlig inventering kan analyseras redan efter andra
säsongen. Vidare, om ett system skall kunna fungera som ”alarmklocka”, är årliga
inventeringar motiverat eftersom mycket kan hända mellan kampanjerna. Årliga
inventeringar möjliggör också att upprätthålla kompetens och en fungerande
organisation för fältarbete, datahantering och rapportering.
Inventeringen föreslås begränsad till höstsäd och vårsäd. Finns det ekonomiskt
utrymme för att inkludera ytterligare någon gröda föreslår vi någon oljeväxt,
och/eller någon gröda med avvikande konkurrensförmåga, som till exempel majs.
Vi förordar att inventeringarna utförs i tre regioner: Skåne,
Västergötland/Östergötland och Mälardalen. Det motiveras av i) att det är
betydande odlingsområden, och ii) att det innebär en gradient vad gäller
temperatur och nederbörd.
Ett relativt litet stickprov beräknas räcka för att ge en representativ bild av ett fälts
artsammansättning. I provinventeringen beräknades tiden till ca 1h/fält (12 rutor).
Den största tidsåtgången består i resorna mellan fält/gårdar. Om valet står mellan
ett stort antal fält med 5 provytor per fält, och färre fält med 10 provytor,
rekommenderar vi det första alternativet.
Följande data MÅSTE registreras: Koordinater; gröda; ekologisk/konventionell.
Följande data BÖR registreras: Jordart; förfrukt; förförfrukt; vall/ej vall i
växtföljden; plöjningsfrekvens (t.ex. plöjning X år av fem);
herbicidbehandlingsfrekvens (behandling X år av fem); skördestatistik för området;
väderdata. De två sistnämnda inhämtas i efterhand.

Slutsatserna från arbetet summeras i nedanstående två alternativ till metod för
ogräsinventering. På grund av svårigheten att kunna förutsäga eventuella problem i
inventeringsmetodiken, föreslår vi att båda alternativen testas under en prövotid på två år,
förslagsvis begränsat till en region. Det skapar möjlighet att bedöma kostnad, kvalitet,
tillförlitlighet och eventuella problem. Jämförelsen mellan de två alternativen ger möjlighet
att svara på frågan vilket alternativ som är mest kostnadseffektivt.
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Alternativ 1 – Inventering i växtskyddscentralernas utökade prognos- och
varningsrutor
Regelbundenhet: Inventeringarna utförs årligen. Inventeringarna startar vid stråsädens
axgång och genomförs inom 3 veckor.

Omfattning: 2 grödor (vårsäd, höstsäd) x 3 regioner (Skåne län, Västra Götalands län +
västra delen av Östergötlands län, samt Uppsala län + Västmanlands län) x 50 fält (eller det
antal fält som är tillgängliga, dock maximalt 50; Stor geografisk spridning bör eftersträvas).
Föreslagen regionsindelning har styrts av förväntad tillgång till lämpliga prognosrutor.
Inventeringarna utförs i Växtskyddscentralernas prognosrutor, vilka förlängs med en
sträcka på 25 m som ej behandlas med herbicider. Eventuellt måste de herbicidfria rutorna
placeras med visst avstånd från prognosrutorna för att förekomsten av skadeinsekter inte
ska påverkas.
Metodik: Inventeringarna genomförs genom artvis registrering av förekomst/ickeförekomst i 10 herbicidfria, och i förekommande fall 10 besprutade, inventeringsrutor (á
0,25 m2) per fält. Inventeringarna görs av växtskyddscentralernas personal i samband med
annan inventering, efter gemensam introduktion i början av inventeringsperioden. En
koordinator med övergripande ansvar för inventeringsprogrammet informerar
lantbrukaren och Växtskyddscentralernas personal, utbildar inventerarna och samlar in
befintlig kringdata.
Alternativ 2 – Inventering i sprutfria rutor i strategiskt valda fält

Regelbundenhet: Inventeringarna utförs årligen. Inventeringarna startar vid stråsädens
begynnande axgång och genomförs under 2 veckor.

Omfattning: 2 grödor (vårsäd, höstsäd) x 3 regioner (Skåne, Västergötland alt. Östergötland,
Mälardalen) x 75 fält = totalt 450 fält. I dessa 450 fält inventeras såväl obehandlade rutor i
som intilliggande behandlade rutor. Om möjligt inventeras vårsäd och höstsäd hos samma
lantbrukare för att spara administrationskostnad och restid.

Metodik: Inventeringarna genomförs genom artvis registrering av förekomst/ickeförekomst i 10 herbicidfria, och i förekommande fall 10 besprutade, inventeringsrutor (á
0,25 m2) per fält. En koordinator med övergripande ansvar för inventeringsprogrammet gör
ett urval av inventeringsfält, förslagsvis i samråd med t.ex. Hushållningssällskapens
individuella rådgivare. Koordinatorn har också ansvar för kontakt med och information till
lantbrukare/sprutförare, kontakt med och utbildning av inventerare samt insamling av
kringdata. Inventeringarna utförs av tre inventerare per region med gemensam
introduktion i början av inventeringsperioden.
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Inledning
Syftet med denna rapport är att den, i sin slutliga form, skall utgöra ett beslutsunderlag för
att välja en metod för uppföljande inventering av ogräsfloran. Tillvägagångssättet har varit
dels att samla tidigare erfarenheter, via litteraturstudier och intervjuer med ogräsforskare
som utfört liknande inventeringar i Danmark och Finland, dels att med hjälp av befintliga
och nyinsamlade data beräkna statistisk styrka samt tidsåtgång.

Tänkbara frågeställningar i ett övervakningsprogram

Ett långsiktigt övervakningsprogram utgår alltid från någon eller några specifika
frågeställningar – låt oss kalla dem primära frågeställningar – t ex ”Förändras förekomsten
av baldersbrå över tiden?” Upplägget av programmet måste vara sådant att dessa kan
besvaras (Legg & Nagy 2006). Men ett långsiktigt program bör också vara så pass flexibelt
att det kan hantera frågeställningar som uppstår senare – låt oss kalla dem sekundära
frågeställningar – t.ex. ”Har odlingen av grödor av typen ’Roundup Ready’ inneburit en
förändring i ogräsfloran?”. Dessa båda målsättningar – att kunna besvara både primära och
sekundära frågeställningar – innebär en avvägning i upplägget, mellan att vara så specifik
att de primära frågorna verkligen kan besvaras, och att vara så pass generell att andra typer
av frågor kan besvaras. Graden av generalitet avgörs dels av inventeringsmetodiken och
dels av omfattning och möjlighet till analys av insamlad kringdata. I tabell 1 har vi listat vad
vi uppfattar som primära frågeställningar och föreslagit några frågor som i framtiden kan
tänkas bli aktuella.
Tabell 1. Frågeställningar aktuella för ett nationellt övervakningsprogram.
Primära frågeställningar: Förändras
- i en viss region?
förekomsten av ett visst ogräs över tiden
- för en viss gröda?
Exempel på sekundära frågeställningar:
Är förändringen i förekomst av ett visst
ogräs kopplad till

- ökad andel höstsådda grödor?

- ökad andel grödor med lång vegetationsperiod?

- ökat inslag av grödor med svag konkurrensförmåga?
- ökat inslag av reducerad jordbearbetning?

- omfattande odling av herbicidresistenta grödor?
- förändringar i nederbördsmönster och –mängd?
- förändringar i temperatur?
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Tidigare erfarenheter av nationella/regionala uppföljande
ogräsinventeringar
Från en lång rad länder finns rapporter om förändringar i ogräsfloran. En typ av studier
baseras på förändringar i långliggande fältförsök (t.ex. Hallgren 1996, Hallgren et al. 1999)
demonstrationsgårdar etc. En annan typ av studier kan kallas opportunistiska, dvs man har
gjort en uppföljande inventering av en ursprunglig inventering som gjorts i ett helt annat
syfte än övervakning (Svensson & Wigren 1983; Albrecht & Bachthaler 1988; Hilbig &
Bachthaler 1992a, 1992b). I några fall har den senare typen av studier utvecklats och
omformats till en mer långsiktig övervakning, och detta har varit fallet i både Danmark och
Finland. Eftersom odlingssystem och ogräsfloran är så lika de svenska, beskrivs dessa båda
inventeringar i detalj nedan.

Det är värt att notera att vi inte känner till någon nationell/regional inventering som lagts
upp med syftet att vara upprepad. Från Danmark och Finland kan vi alltså få en uppfattning
av vad data kan användas till, men vi måste också beakta att inventeringarna inte var
optimerade för att detektera förändringar över tid.
Danmark

I Danmark finns en lång tradition av ogräsinventeringar. Till exempel inventerades 32
spannmåls- och sockerbetsfält under 1911-15, och under 40-talet ett (okänt) antal
spannmålsfält. Sedan 60-talet finns data som insamlats med en standardiserad metod,
under tre olika tidsperioder, och under de två senaste har inventeringarna gjorts av samma
person: Christian Andreasen, Köpenhamns universitet. De tre tidsperioderna, och
publicering kring data, är:
1. 1964-1970
2. 1987-1989 (Andreasen 1990; Andreasen et al. 1991a; Andreasen et al. 1991b;
Andreasen et al. 1992; Andreasen et al. 1996; Hald 1999)
3. 2001-2004 (Andreasen et al. 2006; Andreasen & Stryhn 2008; Andreasen &
Skovgaard 2009)

Inventeringarna har utförts under juli och början av augusti, under ca 1,5 månad. En erfaren
inventerare samt en assistent för anteckningar m.m. utförde hela arbetet under de två
senaste tidsperioderna. I den senaste omgången (2001-2004) ingick totalt 240 fält med
sammanlagt elva olika grödor; både vår- och höstsäd samt oljeväxter och gräsvall. De
odlades konventionellt och var spridda över landet. Vissa grödor var dock regionalt
begränsade, t.ex. sockerbetor i södra Danmark.
Fälten har valts ut från år till år med hjälp av rådgivare i varje region, vilka även skött
kontakterna med de berörda lantbrukarna. Man återkommer alltså inte till samma fält.
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Istället stratifieras provtagning utifrån hur vanlig en gröda är i en viss region. Om 20
procent av fälten i en region utgörs av sockerbetor så ska även 20 procent av provrutorna
vara i sockerbetsfält. Förändringar i växtodlingen, t.ex. introducerandet av en ny gröda,
reflekteras på så sätt direkt i data. Det leder dock också till obalans i arbetsinsatsen, och
därmed data, för inventeringen mellan tidsperioder.

Obehandlade rutor åstadkoms i fälten genom avtal med lantbrukaren som stänger av
sprutan under korta sträckor (ca 15 meter) i fem omgångar per fält. Kontakten med
lantbrukare och insamling av kringdata sköts av rådgivare mot viss kompensation. Ingen
ersättning utgår till lantbrukarna. Rådgivarna däremot får en viss ersättning för arbetet
med att välja ut och kontakta lantbrukarna samt fylla i ett formulär med uppgifter om fältet
(herbicidbehandling, gödsling, växtföljd, och jordart).

Om en person skall göra fältregistreringarna, beräknar Andreasen att man kan hinna
maximalt omkring 500 fält under en period på tre somrar – ca 160 fält per säsong. Beräknad
kostnad är 1 milj DKK per omgång om tre år.
Inventeringen omfattar:

1. Frekvens i provytor (Frequency): Alla arters förekomst registreras i 10 runda ramar (0,1
m2) fördelade på fem obehandlade rutor per fält, innanför kantzonen. Endast förekomst
registreras, alltså ingen kvantifiering.
2. Frekvens i fält (Constancy): Under en snabb, oklart definierad promenad i fältet
registreras förekomst av arter som inte noterats i provytorna. Detta ger antagligen
skevhet i data, eftersom vissa arter är lättare att upptäcka än andra. Dessa data har heller
inte använts i de primärvetenskapliga publikationerna (enligt uppgift har de fått strykas
från manus eftersom data ansetts för osäkra).

Data för olika arter har analyserats separat. Antalet förekomster av en art i nf (10)
slumpmässiga provytor i ett fält f antogs följa en beta-binomialfördelning med index nf,
sannolikhet Pf och korrelationsparameter ρf. Tidigare undersökningar hade visat att typ av
gröda står för den största delen av variationen mellan fält, även om andra variabler (jordart,
växtföljd, skötselåtgärder, landskapsheterogenitet m.m.) också kan ha betydelse.
Vad gäller förekomster visar provytor inom ett fält på ett mer likartat beteende än rutor
mellan fält. Den statistiska metoden med beta-binomialfördelning är avsedd att fånga upp
denna. Det är en variant av sådan statistisk modell som har använts i föreliggande rapport,
se appendix 6.

Sammanfattning: Den danska modellen är ett exempel på hur samarbete med rådgivare kan
utnyttjas på ett bra sätt. Man får tillgång till obehandlade rutor samtidigt som kostnaderna
hålls nere. Inventeringen har kunnat genomföras relativt snabbt eftersom frekvens i
provytorna enbart baseras på förekomst. Att samma person har kunnat utföra
inventeringarna ger förmodligen förbättrad säkerhet i data (och kan också vara
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kostnadseffektivt med tanke på att utbildning av ny personal inte behövs), men innebär
samtidigt en begränsning av det antal fält som kan inventeras per år. Det är en nackdel med
de långa uppehållen mellan kampanjerna. Vidare är urvalet av fält inte väl definierat.
Finland
MTT Agrifood Research Finland och dess föregångare har genomfört fyra omfattande
inventeringar av ogräs i vårsådda spannmålsfält i Finland.

1. 1961-1964
2. 1982-1984 (Erviö & Salonen 1986; Salonen 1993; Erviö et al. 1994)
3. 1997-1999 (Salonen et al. 2001a; Salonen et al. 2001b; Hyvönen et al. 2003a;
Hyvönen et al. 2003b; Riesinger & Hyvönen 2006; Hyvönen & Huusela-Veistola
2008)
4. 2007-2009 (Salonen et al. 2011)

Man har koncentrerat sig på vårsådd spannmål eftersom de utgör omkring 50 procent av
Finlands odlade areal. Man har också valt ett upplägg där man i största möjliga utsträckning
återvänder till samma fält varje gång, vilket gör det svårare att inkludera andra, mindre
vanliga grödor då bortfallet snabbt skulle bli väldigt stort. Till exempel varierar ytan som
odlas med höstsäd i Finland mycket från år till år.

Den fjärde inventeringen (2007-2009) utfördes i 16 regioner. Totalt ingick 283 gårdar och
595 fält varav 523 konventionella (varav 20 ej herbicidbehandlade) och 72 ekologiska dito
(Salonen et al. 2011). Intentionen var att besöka samma fält som vid tidigare inventeringar,
men det var inte möjligt fullt ut eftersom det inte odlades vårsäd på alla under det aktuella
året. Man ringde upp lantbrukarna inför varje inventering och frågade om de hade vårsäd
på det aktuella fältet; om så inte var fallet exkluderades det. Fälten blir alltså färre för varje
omgång eftersom logistiken omöjliggör att fältet besöks ett senare år.

De tre första inventeringarna utfördes delvis i obehandlade rutor som täckts med
plastskynken vid besprutning (från 80-talets inventering finns parade data med/utan
herbicidbehandling). Den senaste inventeringen utfördes i behandlade fält samt i ett relativt
litet antal obehandlade fält. Förutom förekomst registrerades även en betydande mängd
annan data: Jordens fröbank, artvis biomassa, antal per art samt viss kringdata som t.ex.
odlingsåtgärder (herbicidbehandling, gödsling, växtföljd m.m. - genom intervju med
jordbrukaren).
Fyra team bestående av två personer vardera arbetade under tre somrar. Inventeringen var
mycket arbetsintensiv på grund av bestämning av biomassa, jordprovtagning m.m. Ett team
hann inventera ca 50 fält under den fyraveckorsperiod som fältarbetet pågick.

Inventeringen har utförts under fyra veckor med start i mitten av juli, d.v.s. när säden börjat
gå i ax och det gått minst en månad sedan herbicidbehandling. Man startade i söder för att
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minimera skillnaderna i utvecklingsfas m.m. Två tredjedelar av fälten var
herbicidbehandlade vid den tredje inventeringsomgången. Vid provtagningstillfället
informerade lantbrukaren om vilka odlingsåtgärder som utförts på fältet.

Inventeringen gjordes i tio provrutor som slumpades ut i varje fält. Först delades fältet upp i
ett rutnät om 10 x 10 rutor (vars storlek är beroende på fältets yta) och sedan bestämdes
placeringen av provrutorna med hjälp av en slumpgenerator. Ingen hänsyn togs till fältets
storlek. Två rutor placerades på ett avstånd av 1-3 m från fältets kant och resten mer än 5 m
från kanten. Ogrästätheten bestämdes genom att räkna plantor eller skott av gräsogräs i en
ram om 0,1 m2 (25 cm x 40 cm) som utgjorde ett hörn i en större ram om 1 m2 (1 m x 1 m).
Den större ramen användes för att bestämma förekomst eller icke förekomst av varje art. I
fyra av tio smårutor klipptes både gröda och ogräs vid markytan och biomassan sorterades
per art och vägdes efter torkning. En medelbiomassa per art och individ beräknades.

Från data beräknades frekvensen, d.v.s. den andel av fälten där arten förekom. För varje fält
summerades total densitet och biomassa av ogräs. Ogräsdiversiteten beskrevs med hjälp av
artrikedom (species richness) och jämnhet (Hill’s evenness index; Legendre & Legendre
1998) och artsammansättningen jämfördes mellan regioner med hjälp av ett likhetsmått
(Jaccards similarity coefficient; Legendre & Legendre 1998).

Man planerar att fortsätta med samma upplägg, d.v.s. inventeringar med 10 till 15 års
mellanrum, tre somrar per omgång.

Vid vissa tillfällen har man inventerat andra grödor. På 60-talet ingick förutom vårsäd även
höstsäd och vall. Resultaten av dessa ”extra” inventeringar har dock aldrig publicerats. På
00-talet har man gjort två mindre inventeringar: i ekologisk vårsäd (Riesinger & Hyvönen,
2006a och 2006b) och i ärter (Salonen et al. 2005).

Sammanfattning: Den största skillnaden i jämförelsen med Danmark är att man här har
koncentrerat sig på en typ av gröda (vårsäd) men istället lagt stora resurser på vägning av
biomassa och jordprovtagning samt insamlande av kringdata. Vi är dock frågande till värdet
av denna arbetskrävande datainsamling. Till exempel har dessa data använts i mycket liten
utsträckning i de vetenskapliga rapporterna. Urvalet av fält minskar successivt eftersom
utgångspunkten har att inventeringarna ska utföras i fält som ingick i föregående
inventeringskampanj.
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Värdering av statistisk styrka
Utifrån våra nordiska kollegors resultat och erfarenheter beslöt vi att testa den statistiska
styrkan i en metod som utgör en variant av den danska, baserad på registrering av enbart
förekomst/icke-förekomst i provytor.
Befintliga data från tidigare svenska studier
Vi har använt data från tre befintliga studier, i olika omfattning och med olika syfte under
projektet. I en serie fältförsök hade ogräs räknats tidigt på säsongen i obehandlade ytor;
försöken fanns på flera platser i Götaland och Svealand, under tre år och i två olika grödor
(Boström et al. 2003). Dessa data användes för att få en uppfattning om mellanfältvariation
i obehandlade ytor.
I en annan studie skattades täckningsgraden av ogräs vid upprepade tillfällen under en
säsong i ett ogräsförsök (Nkurunziza & Milberg 2007). Vi använde dessa data för att få en
uppfattning om variationen under grödans tillväxtperiod.

Avslutningsvis hade vi också tillgång till data från behandlade och obehandlade ytor från
flera tusen fältförsök (Hallgren et al. 1999, Milberg & Hallgren 2004), som användes för att
få en uppfattning om ogräsmängder utan respektive med ogräsbekämpning.
Provinventering
Som komplement till befintliga data utfördes en provinventering under sommaren 2010.
Syftet med denna var att få en uppfattning om (i) mellanfältsvariationen och (ii)
tidsåtgången vid en typ av design som verkar praktiskt och ekonomiskt rimlig. Vägledande
här var utfallet från preliminära styrkeanalyser på befintliga data.
Provinventeringen gjordes i fältförsök i Uppland, Västmanland, Östergötland och Skåne
Genom att välja fältförsök behövde vi inte kontakta markägarna och fick dessutom tillgång
till redan insamlad kringdata. Då flertalet av försöken var ogräsförsök fick vi också
möjlighet att jämföra behandlade och obehandlade rutor.
I varje försök inventerades 12 slumpvis utlagda provytor om vardera 0,25 m2 per ”fält”
(behandling). Då försöken är designade med 4 block placerades tre rutor i varje parcell.
Styrkeanalyser
Styrkeanalyserna gjordes huvudsakligen i syfte att besvara frågeställningen: Givet en viss
variation i data, hur många fält behövs för att detektera en given förändring med önskad
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statistisk säkerhet? Från äldre data (Boström et al. 2003) samt från 2010 års
provinventering fick vi fram siffror på mellanfältsvariation för de förekommande arterna,
vilka redovisas i tabell 2.

Tabell 2. Varians mellan fält (σ2) för olika arter, i obehandlade respektive behandlade fält, i
data från Boström et al. 2003 (dataset 1) samt från 2010 års provinventering (dataset 2). Stor
varians innebär att fler fält behövs för att statistiskt kunna säkerställa en förändring som skett.
Dataset 1

Art
Baldersbrå
Blåklint
Dån
Flyghavre
Harkål
Jordrök
Klöver
Kålmolke
Lomme
Maskros
Penningört
Pilört
Plister
Raps
Revormstörel
Snärjmåra
Småsporre
Svinmålla
Teveronika
Trampört
Veronika
Viol
Vitgröe
Våtarv
Åkerbinda
Åkerförgätmige
Åkerkårel
j
Åkersenap
Åkerspergel
Åkertistel

Dataset 2

Obehandlat

Obehandlat

Behandlat

σ2

σ2

σ2

1,54

1,13
4,73
4,94

2,42
3,17
1,40
1,23
2,07

0,73
1,33
3,17
1,26
1,06
1,38
0,95
0,88
0,73
0,63
1,03
1,16
2,29
2,15
1,80
1,57
1,90
2,38
0.00
1,13
1,52
2,30

1,30

0,59

1,96
1,12
2,73
2,52
0,85
3,15
2,09
1,00
1,13
0,66
2,76
3,53
2,01
1,36
2,60
2,44
2,08

0,34
0,61
1,92
0,56
0,10
0,64
1,68
2,27
1,91
3,00
2, 84

4,33
2.22
0,84
0,22

12

2,07
1.26
0,68
0,70

I tabell 3 visas det antal fält som skulle behöva inventeras för att kunna upptäcka en ökning
av förekomst av en art mellan två år (p0 till p1), om man inventerar 10 provytor per fält.
Två felrisker ska beaktas; den första anger risken att felaktigt påstå en förändring och den
andra är att missa en faktisk sådan. Båda dessa felrisker har satts till 0,05.

I den statistiska analysen av svenska data har en s.k. slumpmässig probit-modell använts
(beskrivs i detalj i appendix 6). Kortfattat innebär den att för varje fält finns en latent
variabel för förekomst av ett visst ogräs. Givet ett fält varierar sedan förekomsten mellan
rutorna enligt en binomialfördelning. Utöver storheterna p0 och p1 (alltså artens sanna
frekvens vid tidpunkt 0 och tidpunkt 1) för den övergripande förekomsten används
storheten σ2 som mått på variationen mellan fält. Skälet till att vi inte valt exakt samma
analysmodell som i de danska studierna (Andreasen & Stryhn 2008) är att storheterna p0, p1
och σ2 är lättare att hantera än de beta-storheter som blir aktuella i den danska modellen.

Tabell 3. Antal fält som måste inventeras för att kunna påvisa en förändring, av olika storlek,
vid fyra olika nivåer av mellanfältsvariation; σ2 = 3, 2, 1 och 0. Det högsta värdet 3 svarar mot en
mycket stor variation som nästan inte alls förekommer i de data vi undersökt (i Tabell 2 finns
exempel på σ2). Variationerna av nivå 2 och 1 är ganska vanliga. Ingen variation alls mellan
fält, dvs σ2 = 0, förekommer så gott som aldrig men har tagits med för jämförelsens skull. p0 och
p1 är den sanna förekomsten vid tidpunkt 0 respektive 1. Risken för att förkasta en sann
nollhypotes, liksom risken att inte detektera en förändring, har båda satts till 5%.
σ2 = 3
p0
0,05
0,10
0,25
σ2 = 2
p0
0,05
0,10
0,25
σ2 = 1
p0
0,05
0,10
0,25
σ2 = 0
p0
0,05
0,10
0,25

p1
0,10
242
p1
0,10
206
p1
0,10
149
-

p1
0,10
50
-

0,15
72
447
-

0,20
36
122
-

0,30
16
35
948

0,40
9
17
110

0,50
6
10
41

0,75
2
4
10

0,90
1
2
5

0,15
61
385
-

0,20
31
106
-

0,30
13
30
833

0,40
8
15
97

0,50
5
9
36

0,75
2
3
9

0,90
1
2
5

0,15
45
285
-

0,20
23
79
-

0,30
10
23
635

0,40
6
11
74

0,50
4
7
27

0,75
2
2
7

0,90
1
1
4

0,15
15
86
-

0,20
8
24
-

0,30
3
7
168

0,40
2
3
20

0,50
1
2
8

0,75
1
1
2

0,90
1
1
1
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Exempel på tolkning av Tabell 3: En art vars mellanfältsvariation är σ2=2 (t.ex. snärjmåra;
Tabell 2) och vars förekomst ökar från 10% till 20% (notera att detta inte är arternas
förekomst i fält, utan i de stickprov vi tar i fälten) kräver provtagning av 106 fält för att i 95
fall av 100 kunna påvisa denna ökning som signifikant (på 5%-nivån). Är ökningen från
10% till 40% räcker det med 15 fält.

Principiellt viktiga val kring utformningen av inventeringsmetod
Fält- och gårdsurval

Man kan närma sig frågan om urval ur två perspektiv. Det första är ett teoretiskt, där man
bestämmer sig för vilken population man vill uttala sig om (och därmed ta sitt stickprov ur).
Det andra är rent pragmatiskt: Vilka sätt finns att enkelt och billigt välja ett antal fält, eller
gårdar? I slutänden blir det kanske en kompromiss, där vad som är rimligt/möjligt får
definiera studiepopulationen.

Ur det pragmatiska perspektivet handlar det om ett sätt att komma åt fält/gårdar som i
någon mån är representativa för svenskt jordbruk. Växtskyddscentralernas prognosrutor –
som rimligen placerats så att de tillsammans representerar ”svenskt jordbruk” – är ett
enkelt sätt att välja gårdar/fält. En extra fördel är att kringdata då redan finns, liksom att
tillstånd för att utföra inventeringen inte behövs. Samtidigt kan man undra om inte dessa
gårdar, ur ett ogräsperspektiv, kanske drivs av mer intresserade lantbrukare än
genomsnittsgården, som snabbare tar till sig nyheter och är mer vaksamma på skadegörare
och ogräs i fält. Två andra problem är att möjligheten till destruktiv provtagning (vägning
av biomassa) kanske saknas. Vidare utsätter man sig för risken att prognosverksamheten
läggs ner, ändrar inriktning eller format, och därmed inte möjliggör uppföljning med samma
urvalskriterier. Ungefär samma invändningar kan riktas mot att använda ytor som ingår i
fältförsök. De senare, särskilt om det handlar om ogräs, tenderar att allt mer vara inriktade
på speciella problemarter/lösningar och ger alltså en skev bild av situationen i Sverige.
Vidare kan det vara möjligt att, liksom i Danmark, använda rådgivare för urval av gård och
fält samt kontakt med lantbrukaren. En extra fördel kan vara att rådgivarna då blir mer
engagerade och intresserade. Det torde också vara ganska lätt för rådgivarna att
åstadkomma sprutfria ytor. Men invändningen är den höga graden av subjektivitet vid
urvalet.
Ur det teoretiska perspektivet, handlar det om att definiera studiepopulationen. Vi
uppfattar det som ”mark i jordbruksproduktion och som bär en viss gröda”. Men skall
urvalet vara arealbaserat, d.v.s. större fält har större chans att inkluderas än små
(”proportional to size”)? Och skall stickprovet representera den mark som är i
jordbruksproduktion vid programmets start, eller vid själva inventeringstillfället? I det
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danska systemet stratifierades provtagningen, vid varje omdrev, både geografiskt och per
gröda, så att stickprovet skulle motsvara arealen i odling.
En helt annan typ av övervägande är om provfälten skall vara slumpvis eller jämnt
fördelade i landskapet. Många miljöövervakningsprogram har valt en jämn fördelning,
vilket möjliggör bättre analyser av rumsliga mönster och dessas förändring över tid.

Ett sätt att åstadkomma ett slumpvis stickprov är via slumpvisa koordinater, där man på
karta kan sålla bort punkter utanför åkermark. Vid fältbesöket återstår då att konstatera att
fältet har rätt gröda, eller exkludera. Alternativt kan man tänka sig att man utifrån
slumpvisa koordinater söker upp närmsta fält med rätt gröda.

Ett helt annat sätt att välja fält kan vara ur register. T.ex. finns, i och med EU-stöden,
uppgifter om fält och gårdar registrerade; dock oklart i vilket utsträckning uppgifterna är
tillgängliga. Fastighetsregister finns också som ett alternativ för att välja ut gårdar. Om
urvalet baseras på gårdsnivå bör man kunna ta hänsyn till gårdsstorlek, för att inte få en
överrepresentation av små gårdar.

Hela den teoretiska ansatsen kan undermineras om många lantbrukare efter slumpningen
tackar nej till att deras fält ingår.
REKOMMENDATION: Vi anser att det finns två huvudalternativ för urval av fält; i)
Växtskyddscentralens prognosrutor (vilket troligen innebär inventering på i det närmaste
alla kontrakterade gårdar), och ii) slumpvis utvalda gårdar men med en jämn fördelning
över regionen.
Upprepad provtagning i samma fält eller ej; på samma gård eller ej?
I miljöövervakningssammanhang finns det ofta en vinst med att återvända till exakt samma
punkt vid upprepad provtagning istället för att ta ett helt nytt stickprov. På detta sätt kan
man komma undan den variation som finns mellan fält, och som kan dölja trender, genom
att analysera skillnaderna mellan tidpunkterna. Att återvända till samma fält innebär dock
problem: det finns risk att fältet, vid återbesöket, bär en olämplig gröda eller kanske rent av
tagits ur produktion. Studier som återvänt till samma fält lider därför av ett stort bortfall
(t.ex. Svensson & Wigren 1983).
Ett mer realistiskt alternativ kan vara att återvända till samma gård, och alltså komma
undan en del av den variation som finns mellan gårdar. Man bör då välja olika fält varje
gång, men som bär samma gröda.

REKOMMENDATION: Återupprepad provtagning på samma gård, men olika fält beroende
på gröda.
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Kvantifiering av ogräsförekomst
Kvantifieringen av ogräsmängden kan huvudsakligen ske på sex olika sätt:

1) Registrering av förekomst/icke-förekomst i provytor

Att bara registrera vilka ogräs som förekommer inom en given yta, utan att ta hänsyn till
antal eller täckningsgrad, är en snabb och säker metod. Informationsvärdet är visserligen
lägre i sådana frekvensdata jämfört med de andra metoder som tas upp här, men å andra
sidan är alla mängdskattningar känsliga för årsmånsvariationer, vilken gröda som odlas etc.
2) Registrering av förekomst i många små provytor

Mer detaljerade frekvensdata kan erhållas om man delar upp en större yta i många små och
noterar förekomst i småytorna. Det finns dock en risk att informationsutbytet inte blir så
stort, speciellt om närliggande smårutor visar likartade resultat.
3) Räkning av antal individer eller skott

Att räkna antal individer (annueller) eller skott (perenner) i rutor är okomplicerat för
många arter, men för vissa andra, med ett mer marktäckande växtsätt (t.ex. våtarv) eller
perenner, är det svårt.
4) Uppskattning av täckningsgrad

Uppskattning av täckningsgrad är en snabb metod, men också behäftad med en viss grad av
subjektivitet (Milberg et al. 2008, Bergstedt et al. 2009). Det är förvisso möjligt att göra
kalibreringsövningar, så som nu görs inom Markinventeringen, men det är tveksamt att
kunna säkerställa kalibrering mellan säsonger (möjligen via datorsystem; se Gallegos &
Glimskär 2009).

5) Skörd och vägning av biomassa

Att skörda och väga biomassa anser vi dels vara en alltför stor arbetsinsats i förhållande till
värdet av informationen som fås, dels försvårar eller omöjliggör det placering av provytor i
till exempel liggande försök.
6) Fotografering för senare bildbehandling

Inom forskningen kring precisionsjordbruk finns sedan en tid ett stort intresse för
bildbehandling och ogräsidentifiering. I nuläget verkar möjligheten till automatiserade
artbestämningar lågt, men detta kan ju förändras framgent. Vidare finns ju möjlighet för
okulär bedömning av bilder och artbestämning av expert; problemet är väl snarast
svårigheten att identifiera vissa arter på en bild tagen rakt uppifrån.
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REKOMMENDATION: Vi rekommenderar notering av endast frekvens i provytor, eftersom
(i) det är en mycket snabb metod, som genererar data som (ii) är mindre känsliga för
inventeringstidpunkt på säsongen, och (iii) mindre beroende av årsmån och gröda.
Behandlade eller obehandlade rutor?
Inventering av obehandlade rutor visar alla ogräsarter som potentiellt kan förekomma på
det aktuella fältet. I behandlade rutor registreras de arter som faktiskt klarar de rådande
förhållandena. Man kan hävda att inventering i behandlade rutor i själva verket mest mäter
behandlingseffekten. Samtidigt är helt obehandlade rutor en tämligen orealistisk situation –
även i ekologisk odling utförs olika kontrollåtgärder mot ogräs.
Allt pekar på att det ideala är att ha med båda typerna. Det finns dock praktiska svårigheter
i att säkerställa helt obehandlade rutor. Man kan täcka över en yta av fältet vid besprutning,
eller avtala med lantbrukaren/utföraren att stänga av sprutan en kort stund. Det kräver en
hel del samordning samt ev. ersättning och innebär också en viss osäkerhet. Man får med
största sannolikhet ett visst bortfall där utföraren missar att lämna obehandlat.
En annan möjlighet är att lägga inventeringen så tidigt på säsongen att ingen behandling
hunnit utföras. Det är dock ett ganska snävt tidsfönster. I t.ex. Skåne görs ogräsbekämpning
många gånger, särskilt i höstsått. Det är också svårare att artbestämma ogräsen i tidiga
stadier.

REKOMMENDATION: Det är önskvärt att inventera både behandlat och obehandlat om
resurserna finns, men vi anser att rutor som speglar uppkomsten, och därmed fältets
fröbank, bör prioriteras. Det kan ske genom i) inventering av obehandlade rutor i fält med
Växtskyddcentralens prognosrutor, eller ii) avtal med lantbrukaren/sprutföraren att stänga
av sprutan för en viss yta.
Årliga inventeringar eller kampanjer?
Vad gäller frekvensen på undersökningarna finns två huvudalternativ: Antingen utförs
inventeringar varje år (något mindre omfattande), eller så gör man ”kampanjer” –
återkommande inventeringssatsningar om ett par tre år med ett längre intervall emellan.
Valet mellan dessa två alternativ har statistisk betydelse - bland annat är det svårare att
detektera trend med färre tidpunkter (givet samma totala antal fält). Ett system baserat på
kampanjer kan inte generera någon kunskap förrän andra omdrevet slutförts, medan en
årlig inventering kan analyseras redan efter andra säsongen. Vidare, om ett system skall
kunna fungera som ”alarmklocka”, är årliga inventeringar motiverat när mycket kan hända
mellan kampanjerna. Om mellanårsskillnader i ogräsförekomst är stora, så ger årliga
inventeringar en bra uppfattning om detta, men det blir mindre tydligt vid kampanjer.
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Valet mellan kampanj eller årliga inventeringar innebär också praktiska avvägningar, t.ex.
kring utförande personal, ekonomisk planering, projektansvar, kontinuitet etc. Vi bedömer
att få inblandade med årlig insamling borgar för bättre kontinuitet än om motsvarande
arbetsinsats fördelas på fler med tidsintervall mellan kampanjer.
Mellanårsskillnaden kan vara avsevärd (Milberg et al. 2000), så om man väljer att utföra
återkommande kampanjer rekommenderar vi att de innefattar tre år för att utjämna den
statistiska effekten av eventuella extremår, till exempel torka.
REKOMMENDATION: Vi rekommenderar årlig inventering.
Hur många grödor och vilka?
Eftersom delvis olika ogräsarter dominerar i vårsådda respektive höstsådda grödor är det
önskvärt att inkludera bägge i undersökningen. Provinventeringens siffror visar inte på
någon signifikant skillnad i varians i ogräsförekomst mellan höst- och vårsådda grödor, och
alltså inte heller någon skillnad i hur många fält som behövs för att uppnå önskad statistisk
styrka.

Vill man begränsa sig till att inventera i två grödor faller valet ganska naturligt på höstsäd
och vårsäd, inom vilka man inte skiljer närmare på olika sorters spannmål för att ge
flexibilitet i urvalet. Finns det ekonomiskt utrymme för att inkludera ytterligare någon
gröda föreslår vi någon oljeväxt, och/eller någon gröda med avvikande konkurrensförmåga,
som till exempel majs. Majs är en gröda som troligen kommer att kunna odlas längre och
längre norrut i landet, och därmed ”bjuder in” ogräs som gynnas av just det odlingssättet.
REKOMMENDATION: Inventering i höstsäd och vårsäd.
Regional täckning och upplösning?
Vi anser att tre regioner i södra och mellersta Sverige är minimun för att uppnå en
acceptabel täckning av regioner. Regionerna kan t.ex. utgöras av de stora odlingsområdena i
Skåne, Västergötland, Östergötland och Mälardalen. En aspekt på valet av regioner är att det
är viktigt att inkludera en klimatgradient.
Man kan också använda sig av de av SCB definierade ”skördeområdena” (SKO) för att indela
regioner, alternativt de större ”produktionsområden” (PO8).
REKOMMENDATION: Vi förordar att inventeringarna utförs i följande regioner: Skåne,
Västergötland/Östergötland och Mälardalen. Det motiveras av i) att det är betydande
odlingsområden, och ii) att det innebär en gradient vad gäller temperatur och nederbörd.
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Provytor: antal och storlek?
Både tidigare erfarenheter och provinventeringen visar tydligt att den viktiga variationen
finns mellan fält, inte inom fält. Därför räcker ett relativt litet stickprov för att ge en
representativ bild av ett fälts artsammansättning. Som framgår av Figur 1 ökar antalet fält
som behöver inventeras om antalet provytor per fält minskas, men skillnaden är inte
drastisk. I sammanhanget är det dock viktigt att påpeka att man kan utöka antalet provytor
per fält utan att tidsåtgången ökar särskilt mycket. I provinventeringen beräknades tiden till
ca 1h/fält (12 rutor). Den största tidsåtgången består i resorna mellan fält/gårdar.

Figur 1. Exempel på hur antalet provytor per fält påverkar antalet fält som behöver
inventeras. Mittersta linjen visar antalet fält som behöver inventeras för att detektera en
ökning i förekomst från 5% ett år till 15% nästa år.

REKOMMENDATION: Vi rekommenderar 10 provytor per fält, även om det enligt
beräkningar förmodligen skulle vara tillräckligt för det aktuella syftet med fem provytor.
Om valet står mellan ett stort antal fält med 5 provytor per fält, och färre fält med 10
provytor, rekommenderar vi det första alternativet.
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Vilka kringdata?
Eftersom det finns ett intresse för att inte bara detektera förändringar i ogräsfloran utan
även förklara dem, måste man ta ställning till hur mycket information man ska samla in om
fälten som ingår i undersökningen.

Exempel på vad vi menar med ”kringdata” kan vara uppgifter om driftsinriktning, växtföljd,
förfrukt, jordmån, gödsling, jordbearbetning, herbicidbehandling, övrig ogräsbekämpning,
utsädesmängd, sort, tidpunkt för sådd, skördestatistik från skördeområden, väderdata, etc.
Man måste väga arbetet med att samla in sådana data på ett adekvat sätt mot sannolikheten
att de kommer att kunna användas för att förklara trender i ogräsflorans sammansättning.
Det är svårt att i förväg veta hur stor betydelse de här uppgifterna kan ha i sekundära
analyser. Sådana data verkar haft begränsat värde i de danska och finska studierna. Vidare
har vi i andra studier (Espeby et al. 2011) noterat att det kan vara mycket svårt att få fram
även en del basala data vid intervjuer av lantbrukare. För eventuell framtida
orsaksutredning är det av stor vikt att samla in relevant kringdata, men det är i nuläget
svårt att exakt ange hur denna kommer att användas. Om data finns samlad ökar dock
chansen att det kommer till nytta (t.ex. http://www.gapminder.org/).
Vissa kringdata måste samlas under säsongen, andra kan sammanställas i efterhand (t.ex.
skördestatistik och väderdata).

REKOMMENDATION: Om man väljer att samla in kringdata är det av största vikt att man
har ett tydligt protokoll med väldefinierade alternativ om uppgifterna ska kunna användas
statistiskt.

Följande data MÅSTE registreras: Koordinater; gröda; ekologisk/konventionell odlingsform.
Följande data BÖR registreras: Jordart; förfrukt; förförfrukt; vall/ej vall i växtföljden;
plöjningsfrekvens (t.ex. plöjning X år av fem); herbicidbehandlingsfrekvens (behandling X
år av fem); skördestatistik för området; väderdata. De två sistnämnda inhämtas i efterhand.
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Förslag till upplägg
Baserat på erfarenheter från den genomförda provinventeringen, statistiska beräkningar
och litteraturstudier föreslår vi två alternativ för återkommande inventeringar.
Alternativen har tydliga fördelar och nackdelar, vilka redovisas. Alternativen presenteras
också med uppskattad tidsåtgång och kostnad. Vi har räknat med den årliga kostnaden när
programmen löper. Under uppstartsåret får man dock räkna med en högre kostnad. En
uppskattning av denna kostnad är inkluderad i rapporten. Lönekostnaderna är beräknade
på en grundlön för inventerare på 20 000 kr/månad, samt för koordinator och statistiker på
35 000 kr/månad. Inkluderat i lönekostnaden är LKP 50,5%, OH 50% och, i förekommande
fall, traktamente + förrättningstillägg 500 kr/heldag. De verkliga kostnaderna blir
naturligtvis beroende av vem som får uppdraget att utföra inventeringen och vilken OHkostnad organisationen har.
Alternativ 1 – Inventering i växtskyddscentralernas utökade prognos- och
varningsrutor
Regelbundenhet: Inventeringarna utförs årligen. Inventeringarna startar vid stråsädens
axgång och genomförs inom 3 veckor.

Omfattning: 2 grödor (vårsäd, höstsäd) x 3 regioner (Skåne län, Västra Götalands län +
västra delen av Östergötlands län, samt Uppsala län + Västmanlands län) x 50 fält (eller det
antal fält som är tillgängliga, dock maximalt 50; Stor geografisk spridning bör eftersträvas).
Föreslagen regionindelning har styrts av förväntad tillgång till lämpliga prognosrutor (se
Tabell 6). Inventeringarna utförs i Växtskyddscentralernas prognosrutor, vilka förlängs med
en sträcka på 25 m som ej behandlas med herbicider. Eventuellt måste de herbicidfria
rutorna placeras med visst avstånd från prognosrutorna för att förekomsten av
skadeinsekter inte ska påverkas.
Metodik: Inventeringarna genomförs genom artvis registrering av förekomst/ej förekomst i
10 herbicidfria, och i förekommande fall 10 besprutade, inventeringsrutor (á 0,25 m2) per
fält. Inventeringarna görs av växtskyddscentralernas personal i samband med annan
inventering, efter gemensam introduktion i början av inventeringsperioden. En koordinator
med övergripande ansvar för inventeringsprogrammet informerar lantbrukaren och
Växtskyddscentralernas personal, utbildar inventerarna och samlar in befintlig kringdata.

Statistisk styrka: Med föreslagna 50 fält per gröda och region är sannolikheten stor att
upptäcka en ökad förekomst av en art, från t.ex. 10% förekomst till 30% förekomst i gröda X
i region Y (Se Tabell 3).
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Tabell 4. Uppskattad årlig kostnad för alternativ 1 (beräknad på totalt 300 fält)
Utbildning av inventerare: 6 personer x 16 tim x 280 kr

Växtskyddscentralernas inventering: 300 fält x 1,5 tim x 280 kr
Koordinering och insamling av kringdata: 1,5 mån x 80 000 kr

Statistisk bearbetning och sammanställning: 0,5 mån x 80 000 kr

Summa (kr) per inventeringsår (rullande inventeringsprogram)

27 000

126 000

120 000
40 000

313 000

Tabell 5. Uppskattad kostnad för alternativ 1, uppstartsåret
Utbildning av inventerare: 6 personer x 16 tim x 280 kr

27 000

Växtskyddscentralernas inventering: 300 fält x 1,5 tim x 280 kr

126 000

Statistisk bearbetning och sammanställning: 1 mån x 80 000 kr

80 000

Koordinering och insamling av kringdata: 3 mån x 80 000 kr

Summa (kr) för uppstartsåret

240 000

473 000

Sammanfattande motivering
Med detta alternativ uppnås en inventering som med god statistisk styrka ger en bild av
ogräsflorans sammansättning och arternas förekomst i höstsådda och vårsådda grödor i
obesprutade fält. Ansvaret för inventeringen kommer i första hand att ligga på
växtskyddscentralerna, vilket gör att den kan utföras i samband med andra besök i fälten
med prognosrutorna. Det mesta av kringdata torde redan finnas för de aktuella fälten. Dock
bör man räkna med att tidsåtgång för planering, kontakter, insamling av kringdata, rutiner
för datainsamling, statistisk analys etc. är betydligt större under uppstartsåret (se Tabell 5).
Ersättning till lantbrukarna finns inte upptagen i budgeten. I gengäld får de tillgång till
information om ogrässituationen i de aktuella fälten och, om de kvarstannar som värdar, en
uppfattning av förändringar i ogräsfloran.
Fördelarna med detta alternativ är främst

1) integrering av ogräsinventeringen i en sedan länge etablerad rutin med prognosoch varningstjänst, vilket borde borga för stabilitet och långsiktighet.

2) mestadels kontinuerlig registrering i intilliggande fält till förhållandevis låg kostnad
samt god tillgång till kringdata.
3) sammanhållen inventeringsperiod eftersom inventering sker under sommaren i
både höstsäd och vårsäd.
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4) möjlighet att jämföra behandlade och obehandlade rutor om så önskas.

De största nackdelarna med detta alternativ är

1) stark begränsning av antalet möjliga fält omöjliggör slumpning eller urval.

2) viss årlig variation när det gäller hur många fält som är tillgängliga (se Tabell 6).
Antalet inventerade fält kan alltså variera mellan år. Framförallt för vårsäd i Västra
Götaland finns det relativt få prognosfält, och trenden verkar vara minskande. En
möjlighet kan vara att skapa en region med Västra Götaland + västra delen av
Östergötland.

3) risk för att urvalet av fält inte är representativt, om vi förutsätter att de lantbrukare
som har prognosrutor tillhör de mest intresserade och observanta.

4) viss risk att inventering av främst skadeinsekter störs av förekomsten av en yta med
stor ogrästäthet.
5) beroende av att nuvarande prognosverksamhet fortsätter i sin nuvarande form och
omfattning

Tabell 6. Antal fält med prognosrutor med vårsäd respektive höstsäd i fyra regioner
under fyra år.

År

2007
2008
2009
2010

Skåne (inkl. några
sortförsök)
Höstsäd
119
111
118
103

Vårsäd
75
75
81
89

Västra Götaland
Höstsäd
63
56
62
60

Vårsäd

46 (+9 eko)
40 (+5 eko)
38 (+9 eko)
33 (+9 eko)
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Östergötland, västra
Höstsäd
30
39
30
23

Vårsäd
25
24
15
17

Uppsala och
Västmanland
Höstsäd

Vårsäd

52

60

51
53
46

59
50
51

Alternativ 2 – Inventering i sprutfria rutor i slumpvis valda fält
Regelbundenhet: Inventeringarna utförs årligen. Inventeringarna startar vid stråsädens
begynnande axgång och genomförs under 2 veckor.

Omfattning: 2 grödor (vårsäd, höstsäd) x 3 regioner (Skåne, Västergötland alt. Östergötland,
Mälardalen) x 75 fält = totalt 450 fält. I dessa 450 fält inventeras såväl obehandlade rutor
som intilliggande behandlade rutor. Om möjligt inventeras vårsäd och höstsäd hos samma
lantbrukare för att spara administrationskostnad och restid.

Metodik: Inventeringarna genomförs genom artvis registrering av förekomst/ickeförekomst i 10 herbicidfria, och i förekommande fall 10 besprutade, inventeringsrutor (á
0,25 m2) per fält. En koordinator med övergripande ansvar för inventeringsprogrammet gör
ett urval av inventeringsfält, förslagsvis i samråd med t.ex. Hushållningssällskapens
individuella rådgivare. Koordinatorn har också ansvar för kontakt med och information till
lantbrukare/sprutförare, kontakt med och utbildning av inventerare samt insamling av
kringdata. Inventeringarna utförs av tre inventerare per region med gemensam
introduktion i början av inventeringsperioden.
Följande data registreras av inventerare: Ogräsförekomst; koordinater; gröda.

Följande data registreras av koordinator: Ekologisk/konventionell odling; jordart; förfrukt;
förförfrukt; vall/ej vall i växtföljden; plöjningsfrekvens (t.ex. plöjning X år av fem);
herbicidbehandlingsfrekvens (behandling X år av fem); skördestatistik för området; väder.

Statistisk styrka: Med föreslagna 75 fält per gröda och region är sannolikheten stor att
upptäcka en ökad förekomst av en art, från t.ex. 10% förekomst till 30% förekomst i gröda X
i region Y (se Tabell 3). Med 100 fält per gröda och region ökar precisionen och det finns
stor sannolikhet att upptäcka t.ex. en ökning från 10 till 20% förekomst.
Tabell 7. Uppskattad årlig kostnad för alternativ 2 (beräknad på totalt 450 fält, med
fem inventerade fält per inventerare och dag, samt 2 introduktionsdagar)
Lön, inventeringspatruller: 9 personer x 2,5 veckor x 12 000 kr
(inkl. traktamente)

Logi, inventeringspatruller: 9 personer x 10 nätter x 500 kr
Resor, inventeringspatruller: 9 personer x 6 000 kr

270 000
45 000

54 000

Koordinering och insamling av kringdata 2,5 mån x 80 000 kr

200 000

Summa (kr) per inventeringsår (rullande program)

609 000

Statistisk bearbetning och sammanställning: 0,5 mån x 80 000 kr
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40 000

Tabell 8. Uppskattad kostnad för alternativ 2, uppstartsåret
Lön, inventeringspatruller: 9 personer x 2,5 veckor x 12 000 kr
(inkl. LKP och traktamente)

Logi, inventeringspatruller: 9 personer x 10 nätter x 500 kr
Resor, inventeringspatruller: 9 personer x 6 000 kr

270 000

45 000

54 000

Koordinering och insamling av kringdata: 4 mån x 80 000 kr

320 000

Summa (kr) för uppstartsåret

769 000

Statistisk bearbetning och sammanställning: 1 mån x 80 000 kr

80 000

Sammanfattande motivering
Med detta alternativ uppnås en inventering som med god statistisk styrka ger en bild av
ogräsflorans sammansättning och arternas förekomst i höstsådda och vårsådda grödor, i
besprutade och obesprutade fält i konventionell odling. Det utgår ingen ersättning till
lantbrukarna, men de får i gengäld en god bild av ogräsfloran och, om de stannar kvar som
värdar, en uppfattning om förändringar i de aktuella fälten. Vi förutsätter att koordinatorns
arbete underlättas av att rådgivarna redan har en etablerad kontakt med lantbrukarna, god
kännedom om enskilda fält och tillgång till vissa kringdata.

De tydligaste fördelarna med detta alternativ är

1) att urvalet kan göras från ett stort antal fält och kan därmed göras slumpmässigt,
eller strategiskt.
2) att urval av fält, kontakt med lantbrukare och insamling av kringdata görs av en
koordinator som också har ansvar för utbildning av inventerarna. Ansvaret blir
alltså tydligt och tolkningen av kringdata underlättas.
3) att samråden med rådgivare förhoppningsvis skapar ett större intresse för
förändringar i ogrässituationen

4) sammanhållen inventeringsperiod eftersom inventering sker under sommaren i
både höstsäd och vårsäd.
5) möjlighet att jämföra behandlade och obehandlade rutor om så önskas.

De största nackdelarna med detta alternativ är troligen

1) det merarbete som krävs för att motivera lantbrukare att lämna en obehandlad ruta,
med tanke på arbetsinsats och den eventuella uppförökningen av ogräs
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2) den stora arbetsinsats som krävs av koordinatorn i kontakten med rådgivare och
lantbrukare, och medföljande kostnad
3) svårt att definiera den population som studeras

Ett tydligt och bra samarbete med rådgivarna redan på planeringsstadiet är en
förutsättning för att alternativet ska fungera på sikt.

Sammanfattande rekommendation

Båda de föreslagna alternativen har tydliga nackdelar; Alternativ 1 främst när det gäller det
begränsade antalet fält, som påverkar såväl inventeringens omfattning som möjligheten till
slumpning av fält. Alternativ 2 kräver större arbete när det gäller att hitta lämpliga fält samt
mycket kontakter med lantbrukare och rådgivare. Detta speglas i den större kostnaden för
koordinering av inventeringen i alternativ 2 jämfört med alternativ 1.
På grund av svårigheten att kunna förutsäga eventuella problem i inventeringsmetodiken,
föreslår vi att alternativ 1 och 2 testas under en prövotid på två år, förslagsvis begränsat till
en region. Det skapar möjlighet att bedöma kostnad, kvalitet, tillförlitlighet och eventuella
problem. Jämförelsen mellan de två alternativen ger möjlighet att svara på frågan vilket
alternativ som är mest kostnadseffektivt.
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Appendix 1: Förslag till procedur för urval av fält
Det är av största vikt att urvalet av gårdar/fält beskrivs så detaljerat som möjligt av minst
två skäl. Dels måste man kunna ge andra som eventuellt är inblandade (t.ex.
Hushållningssällskapens personal) god vägledning i urvalet av gårdar/fält, dels behövs en
god beskrivning av urvalet för att kunna tolka resultaten. En sådan beskrivning är ju helt
beroende på vilket upplägg som väljs och bör därför lämpligen formuleras av
projektansvarig.

Beskrivningen bör innehålla följande punkter: syfte med studien, målet med urvalet,
geografisk avgränsning, grödor, gårdsstorlek, fältstorlek, driftinriktning och
exklusionskriterier.

Alternativ 1 – Inventering i växtskyddscentralernas utökade prognos- och
varningsrutor

Vid användning av växtskyddscentralernas prognosrutor gör det begränsade antalet att det
är svårt att tillämpa ett slumpmässigt urval.
Lämpliga regioner är Skåne, Västra Götaland + Östergötland samt Uppsala+ Västmanland.
Utifrån de totalt ca 1000 tillgängliga prognosrutorna kan man inkludera 50 fält med vårsäd
och 50 med höstsäd per region vilket ger sammanlagt 300 fält.

Alternativ 2 – Inventering i sprutfria eller herbicidbehandlade rutor i slumpvis valda
fält
Ett slumpmässigt urval av fält kan till exempel göras med utgångspunkt i länsstyrelsernas
blockkartor som även kan beställas via Jordbruksverket.
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Appendix 2: Förslag till utbildning av inventerare
Rekrytering
Lämplig bakgrund för inventerarna är t.ex. studenter från biolog-, lantmästar- eller
agronomprogrammen.
Målsättning
Inventeraren förväntas efter en dags utbildning






känna till inventeringens bakgrund och syfte.

direkt kunna artbestämma de 30 vanligast förekommande ogräsarterna/grupperna
(se Tabell 1) i utvecklingsstadiet 2-4 örtblad.
känna till övriga arter (ca 50 st) i inventeringsprotokollet (se Appendix 7).
vara tillräckligt väl förtrogen med tillgängliga floror samt kunna använda
bestämningsnycklar för att bestämma förekommande arter. Förslag på
bestämningsnycklar/litteratur:
o

o

o

o

o

Ogräsrådgivaren. Tillgänglig 120125 på http://ograsradgivaren.slu.se/
Kommentar: SLU:s interaktiva flora med artbeskrivningar samt
bestämningsnycklar för ett 80-tal örtogräs i tidiga utvecklingsstadier.

Fogelfors H & Lustig H (1983) Gräs i kulturlandskapet – lantbruk, park och
trädgård. Sveriges Lantbruksuniversitet. Speciella skrifter 15. Uppsala.
Kommentar: Illustrerad flora med bestämningsnyckel för gräs i vegetativa
utvecklingsstadier. Kommer under 2012 göras tillgänglig på
http://ograsradgivaren.slu.se/.

Fitter R, Fitter A & Farrer A (1985) Gräs och halvgräs i Nordeuropa. Bonnier
Fakta Bokförlag AB. Kommentar: Illustrerad flora med bestämningsnycklar
för vegetativa såväl som reproduktiva utvecklingsstadier.
Gräsnyckeln. Bayer Crop Science. Tillgänglig 120125 på
http://www.bayercropscience.se/uploads/media/Grasnyckel.pdf .
Kommentar: Bestämningsnyckel för gräsogräs och stråsäd (29 arter) med
illustrerade detaljer.
Digiflora. Tillgänglig 120125 på www.digiflora.se. Kommentar: Ett
nätbaserat verktyg för bestämning av växter
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o



Weidow B (2000). Ogräs på åker och i trädgård. Natur och Kultur. 125 s.
Kommentar: Illustrerad flora utan bestämningsnycklar för ogräs i tidiga
utvecklingsstadier.

vara väl förtrogen med inventeringsmetodiken; lokalisering av fält, placering av
inventeringsrutor, registrering av förekomst/icke-förekomst, rutin för icke
identifierade arter, inrapportering av resultat

Tabell A. Arter, eller artgrupp, som efter utbildningen bör kunna
artbestämmas utan hjälpmedel
Art/grupp
Baldersbrå
Dån
Flyghavre
Jordrök
Kamomill
Korsört
Kvickrot
Lomme
Målla
Oljeväxter
Penningört
Pilört
Plister
Renkavle
Skräppa

Snärjmåra
Trampört
Tussilago
Vallmo
Vitgröe
Våtarv
Åkerbinda
Åkerfräken
Åkerförgätmigej
Åkermolke
Åkersenap
Åkerspergel
Åkertistel
Åkerven
Åkerviol

Arter i artgrupp

Toppdån, pipdån, hampdån

Svinmålla, svenskmålla (sammanslaget i protokoll)
Raps, rybs (separeras i protokoll)
Vanlig pilört, åkerpilört (separeras i protokoll)
Flikplister, mjukplister, rödplister (sammanslaget i
protokoll)

Krusskräppa, gårdsskräppa, tomtskräppa (sammanslaget i
protokoll)
Snärjmåra, småsnärjmåra (sammanslaget i protokoll)
Rågvallmo, kornvallmo (separat i protokoll)
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Förslag på upplägg för introduktion
Dag 1
Inventeringens syfte



Dag 2



Metodik och arbetsvillkor
Artkännedom
o Ogräsrådgivaren
 Terminologi och artskiljande karaktärer
 Bestämningsnycklar
 Genomgång av de vanligaste arterna (se Appendix Y)
o Annan bestämningslitteratur
o Bestämningsövning
Inventering i fält
Bestämningsövning med särskild tonvikt på gräsogräs och andra svårbestämda
arter
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Appendix 3: Förslag till inventeringsmetodik
Tidpunkt
Inventeringen startar vid höstsädens begynnande axgång (DC 51) och genomförs
inom 2 veckor för såväl höstsäd som vårsäd i Alternativ 1 och 2.
Inventeringsrutans placering
Information om fältets placering erhålls av ansvarig koordinator. Den sprutfria
inventeringsrutans placering inom fältet är markerat med pinnar.
Hjälpmedel
Karta
Mobiltelefon med internetuppkoppling/minidator
GPS
Floror
Kamera (eventuellt i mobiltelefon)
Lupp

Kringdata
I protokollet antecknas datum, fältets koordinater (enligt SWEREF99), gröda samt
inventerarens namn. Koordinater anges för fältets mittpunkt.

Registrering av förekomst
För inventering av förekomst används en ram om 0,25 m2 som placeras med jämna
mellanrum på 10 platser inom det inventerade området. Inom ramen registreras
vilka arter som förekommer, vilket markeras med X i protokollet (Appendix Y).
Arter som ej går att bestämma fotograferas (ange klockslag/bildnummer i
protokollets ruta för artnamn).
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Appendix 4: Förslag till instruktion för sprutförare
När det gäller sprutfria ytor i fält, måste en kort instruktion ges till sprutföraren som
innehåller syfte med studien, placering i fältet, tillvägagångssätt, märkning i fält. Den exakta
utformningen beror på metoden för gårds/fälturval och får utformas av den som blir
projektansvarig.
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Appendix 5: Förslag till datahantering
Dataregistrering i fält
Större miljöövervakningsprojekt, t.ex. riksskogstaxeringen
(www.slu.se/riksskogstaxeringen) och NILS (www.slu.se/nils), använder numera alltid små
digitala enheter (t.ex. www.junipersys.com/) i vars minne uppgifter kan registreras direkt i
fält (och som sedan regelbundet tankas över till en central dator). Den stora fördelen är att
ett sådant system kan innehålla spärrar för vissa skrivfel, korrekt kan notera koordinat för
varje observationsyta, säkerställa att alla uppgifter tas, samt minska risken för de
överföringsfel som normalt sker när ett pappersprotokoll renskrivs. Hur stor kostnaden är
att införskaffa ett sådant system och utforma ett lämpligt användargränssnitt är oklart.
Hushållningssällskapen bör kunna ge en ungefärlig kostnadsuppgift för sådan metod.
Kostnaden lär dock inte vara försumbar och måste ställas i relation till de relativt få
uppgifter som skall registreras i fält från ett begränsat antal fält per år. Därför är det möjligt
att ett pappersprotokoll försvarar sin plats än en tid.
Kringdata som inte registreras i fält
För att maximera användbarheten av data bör generella kringdata – t.ex. väderdata och
skördestatistik – matas in så snart som möjligt.
Äganderätt och spridning
Data insamlade med skattemedel bör i princip vara tillgängliga för alla. Men samtidigt kan
benägenheten att vilja delta med sitt fält sjunka om allt för många uppgifter blir allt för lätt
tillgängliga. Så frågan om ”känsliga uppgifter” är viktig att beakta. Finns det uppgifter, t.ex.
om gårdsnamn, ägare etc. som vi befarar att lantbrukarna inte vill skall framgå? Och kan det
rent av vara så att den exakta geografiska positionen inte bör framgå, eftersom den indirekt
kan användas för att identifiera det enskilda fältet.
Forskning på insamlade data skall förstås välkomnas. Samtidigt ligger det i dataansvarigas
intresse att data inte misstolkas samt att datavärdskapet är tydligt. Kanske bör det framgå
att forskning välkomnas men att man då måste ta kontakt med dataansvarig som gör
datauttaget (för att säkerställa att rätt data används) samt i ett senare skede står som
garant för rimligheten i tolkningen av data (vilket är viktigt i mer komplicerade
övervakningssystem).
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Datalagring
Minst tre krav bör ställas på datalagringen av ett skattefinansierat övervakningssystem: Att
lagringen är ”evig”, att den innehåller system för att reducera fel vid inmatning eller som
uppstår vid lagring/hantering, och att data lätt skall bli tillgängliga för alla. Att hantera
denna typ av data blir därför en fråga om en avsevärd kostnad om ett helt nytt system skall
utvecklas. Av dessa skäl anser vi att ett av nedanstående system bör användas.

TUVA: Jordbruksverkat har ett system för hantering, lagring och framtagande av data kring
ängs- och betesmarker, kallat TUVA (https://etjanst.sjv.se/tuva2/site/index.htm). Det är
möjligt att denna plattform lätt skulle kunna hantera ogräsövervakning, och detta inom den
ansvariga myndighetens ram, med möjlighet att styra hur data presenteras.

Artportalen: Det andra alternativet är att nyttja artportalen (http://www.artportalen.se/)
som finansieras av Naturvårdsverket.
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Appendix 6: Förslag till statistisk metod
Förekomst av ogräs beskrivs av en probitmodell med latent variabel enligt följande
där

anger år,

Parametrarna

och

anger fält och

anger provruta inom fält.

beskriver de genomsnittliga nivåerna år 0 och 1 medan

och

är slumpmässiga faktorer som beskriver variation mellan fält respektive variation mellan
provrutor inom fält. Dessa antas oberoende och normalfördelade med väntevärde 0 och
och 1. Förekomst av ogräs i en specifik ruta är ekvivalent med att den latenta
varianser

variabeln

är positiv, det vill säga att

där 1 anger förekomst och 0 ingen förekomst.

Sambandet mellan de genomsnittliga nivåerna hos den latenta variabeln och
sannolikheterna för förekomst kan beskrivas med probitfunktionen
, det vill säga

invers fördelningsfunktion för standard normalfördelning, enligt

.

Ett statistiskt test av hypoteserna

baseras på testvariabeln

där

betecknar totala antalet provrutor där ogräs förekommer år och

betecknar

variansen hos antal provrutor med ogräs i ett specifikt fält år . Anledningen till att endast
ingår i uttrycket är att testvariabeln beräknas under förutsättning att
hjälp av probitmodellen kan man beräkna
där

är sann. Med

är fördelningsfunktionen för bivariat normalfördelning med väntevärde 0,

varians 1 och korrelation . I det här fallet kan man visa att korrelationen blir
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Om vi slutligen betecknar felrisk av typ I, dvs att felaktigt hävda en skillnad,

typ II, dvs att missa en faktisk förändring,
av

Felriskerna

.

och felrisk av

ges antal fält för givna sannolikheter

ger
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Appendix 7: Förslag till fältblankett
Datum:

Inventerare:

Koordinater:

Referenssystem:

Plats:

Gårdsnamn:

Gröda:

Förfrukt:

Övrigt:
Art/artgrupp

1

2

3

4

Baldersbrå
Blåklint

Duvvicker
Dån

Flyghavre

Fältveronika
Gråbo

Gullkrage
Harkål

Hönshirs
Jordrök

Kamomill

Kornvallmo
Korsört

Kvickrot

Kålmolke
Lomme

Luddlosta
Målla

Oljeväxter

Penningört
Plister
Rast

Renkavle
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5

6

7

8

9

10

Revormstörel
Riddarsporre
Rågvallmo
Sandlosta
Skatnäva
Skräppa

Sminkrot

Snärjmåra

Svinamarant
Svinmolke
Trampört
Tussilago

Vanlig pilört
Vitgröe
Våtarv

Åkerbinda

Åkergyllen

Åkerfräken

Åkerförgätmigej
Åkermolke
Åkerpilört

Åkersenap

Åkerspergel
Åkertistel
Åkerven

Åkerveronika
Åkerviol
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Inledning och syfte
Ogräsflorans sammansättning är den sammanlagda effekten av klimat, ekologiska
samspel och mänsklig aktivitet. För att en växtart ska kunna etablera sig som ett
framgångsrikt åkerogräs krävs att den är anpassad både till klimatet, och de begränsningar
som växtodlingen ger. På så sätt är våra vanligaste ogräs i ett första steg anpassade till ett
klimat som kännetecknas av svala somrar, kalla vintrar och relativt kort vegetationsperiod.
Den hårda utgallringen sker dock i nästa steg, som kräver att arten uppfyller kraven på
uppkomst vid rätt tidpunkt, konkurrensförmåga gentemot grödan, produktion av frön innan
skörden, en fröreserv i marken o.s.v. Genom inverkan av bl.a. växtföljd, grödval och
jordbearbetningsstrategi mejslas det fram en ogräsflora som är väl anpassad till en viss typ av
växtproduktion. Många av våra vanligaste ogräsarter har funnits i svensk växtodling i
hundratals år, men det finns också exempel på arter som snabbt funnit en plats.
Kommande klimatförändringar förväntas ha stor betydelse för vilka arter som kommer att
utgöra den framtida ogräsfloran, men osäkerheten är stor när det gäller vilka direkta och
indirekta faktorer som har störst betydelse. Till exempel kan socioekonomiska skäl spela
större roll i val av gröda än biologiska, och därmed påverka ogräsfloran i en oväntad riktning.
Syftet med denna rapport är att diskutera förutsättningar för ändrad ogräsflora som en effekt
av klimatförändringarna. Störst vikt har lagts vid att försöka förutse hur de indirekta
effekterna, i form av ändrade odlingssystem och nya grödor, skapar möjligheter för spridning
av specifika arter.
Klimatscenarier
Förutsägelser om framtida klimatförändringar bygger på modeller framtagna av
forskare med anknytning till IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). De
olika modellerna baseras på olika antaganden vad gäller samhällsutveckling och
politiska styrmedel, och därmed förknippad mängd utsläpp av så kallade växthusgaser
(koldioxid, metangas etc.). I diskussionerna i denna rapport, om framtida förändringar
av den svenska ogräsfloran, har jag utgått från de beräkningar som gjorts av Henrik
Eckersten & Alois Kornher, SLU (Eckersten, personlig kommentar), som baseras på
klimatscenarierna A1b/Echam5-r3/rca3. Modellens förutsägelser om klimatberoende
förändringar i svensk växtodling sammanfattas i Tabell 1. Det är viktigt att i detta
sammanhang vara medveten om att de förändringar som förväntas, sker under en
relativt lång tid, och att de stora skillnaderna i temperatur och nederbörd blir tydliga
först i slutet av den period som klimatscenarierna omfattar, nämligen perioden 20852100. Det innebär att det med stor sannolikhet kommer att ske en successiv anpassning
hos åkerogräsen till förändrat klimat och nya typer av odlingssystem. Att en viss art har
egenskaper som förefaller vara mindre väl anpassade till ett framtida klimat kan alltså
inte tas som intäkt för att dess betydelse kommer att minska.
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Tabell 1. Beräknad effekt av klimatförändringar på sådatum, skörd och utveckling hos
några viktiga grödor (efter Eckersten, personlig information). Årtalen anger medelår av
perioderna 1961-1987, 1984-2010, 2011-2040, 2041-2070 resp. 2071-2100.
Ort/period Sådatum
vårkorn
Lund
1975
04-19
1995
04-04
2025
04-11
2055
03-25
2085
03-14
Uppsala
1975
05-03
1995
04-29
2025
04-30
2055
04-18
2085
04-03

Skörd
vårkorn

Sådatum
majs

Skörd
majs

DC 61,
höstvete

DC 65,
höstraps

08-26
08-22
08-21
08-11
08-01

06-01
05-27
05-19
05-14
05-04

10-31
10-31
10-27
10-18
10-01

07-11
07-07
07-06
07-01
06-21

06-12
06-08
06-08
06-04
05-25

08-14
08-04
08-07
07-28
07-07

05-23
05-17
05-08
05-02
04-12

10-24
10-06
10-01
09-19
08-28

07-03
06-28
06-28
06-23
06-17

06-05
05-30
06-01
05-26
05-21

Effekt av förhöjd koldioxidhalt
De flesta av världens jordbruksgrödor är C3-växter, medan, enligt Holm m.fl. (1977), 14
av världens 18 värsta ogräs är C4-växter. Fördelen med C4-systemet är som störst vid
höga ljusintensiteter, höga temperaturer och begränsad vattentillgång (Ehleringer &
Monson, 1993). Men vid lägre temperaturer är nettoskörden hos C3-växter högre än hos
C4-växter (se t.ex. Ehleringer & Björkman, 1977), vilket förklarar C3-växternas totala
dominans i den svenska ogräsfloran.
Eftersom C4-systemets fördel förväntas minska med ökad koldioxidhalt i atmosfären,
finns det ett antagande att, på ett globalt plan, konkurrensförmågan hos grödor
(mestadels C3) kommer att öka gentemot ogräs (C4). Hypotesen har funnit stöd i studier
av bl.a. Ziska (2001). Detta gäller emellertid knappast under nordiska förhållanden, där
såväl grödor som ogräs är C3-växter (Håkansson, 2003; Andreasen & Stryhn, 2008;
Anonym, 2011; Salonen m.fl., 2011). Med undantag av hönshirs är samtliga arter i den
svenska ogräsfloran C3-växter.
I klimatscenarierna för perioden runt 2085 beräknas att nederbörden minskar i
södra Sverige under sommarmånaderna. Detta kan tänkas gynna C4-ogräs på två sätt; i)
C4-växter är generellt mer torktåliga än C3-växter (bättre vattenutnyttjande) på grund av
att klyvöppningarna är mer slutna (Patterson, 1995), och ii) lantbrukare kan förväntas
odla mer majs, en C4-gröda med hög torktålighet. Den långa växtperioden i majs kommer
att öppna ett tidsfönster för ogräsarter med långsam utveckling, t.ex. C4-ogräsen
hönshirs och svinamarant (Tabell 3; Andreasen & Streibig, 2011).
Effekt av förlängd vegetationsperiod
Den kortsiktiga effekten av förlängd vegetationsperiod för spridning av nya ogräsarter
till åkern är troligen ganska begränsad. Även om en art, tack vare mildare höstar, lyckas
etablera sig i den svenska floran är det en lång väg till etablering som åkerogräs.
Grödornas relativt sett kortare växtperiod är en faktor som effektivt selekterar bort
potentiella ogräsarter med långsam utveckling. Det gäller inte minst flera av de arter
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som ingår i den europeiska ogräsfloran, och som betraktas som kortdagsväxter (se
Tabell 3).
På längre sikt är det möjligt att effekterna blir större. Det är viktigt att vara medveten
om att en arts anpassning till nytt klimat eller andra selekterande faktorer kan ske
relativt snabbt (Clements & DiTommaso, 2011). Med det första steget, etableringen,
avklarat kan det på längre sikt selekteras fram genotyper med snabbare utveckling.
Exempel på arter med stor diversitet vad gäller dagslängdsberoende finns beskrivna
(Nakatani m.fl., 2009). Framförallt i områden med stor andel grödor med lång
växtperiod (majs, sockerbetor etc.) kan det ske en anpassning och selektion. För de arter
som i övrigt uppfyller kriterierna för ett framgångsrikt ogräs, t.ex. vad gäller
groningsvila och konkurrensförmåga, kan det innebära en ingång för etablering även
som åkerogräs. Exempelvis har hönshirs definierats som kvantitativ kortdagsväxt
(Swanton m.fl., 2000), men arten är redan på väg att bli en etablerad del av den svenska
ogräsfloran (Hallqvist, personlig information; egna observationer). Det hinder som
fotoperioden vid nordliga latituder utgör för ogräsarter med kortdagskrav (se Tabell 3)
är med andra ord kanske inte så effektivt som det förefaller i dag.
En faktor som kan tänkas kraftigt bidra till att främmande ogräsarter börjar etablera
sig i Sverige är den okontrollerade införseln av frön. Exempel är de stora mängder frön
av arter som malörtsambrosia, kavelhirs och spikklubba som importeras med fågelfrön,
inte minst solrosfrön. Ogräsarterna hittas ofta under fågelbord och/eller på
jorddeponier med trädgårdsavfall. Med regelbunden införsel av olika genotyper och
pågående klimatförändringar bäddar det för framtida ogräsproblem.
Direkta effekter på enskilda arter i nuvarande ogräsflora
Annueller
Ogräsens groningsvila och groning styrs i stor utsträckning av temperatur och markfukt.
Det är därför rimligt att anta att klimatförändringar som ökad temperatur, ändrat
nederbördsmönster och förlängd vegetationsperiod orsakar tidsförskjutningar i
ogräsens livscykler. För sommarannueller, som svinmålla, åkersenap och nattskatta
börjar groningsvilan släppa inom temperaturområdet 5-10°C (Taab & Andersson, 2009).
Med förväntad tidigare mognad och förlängd vegetationsperiod måste fröna befinna sig i
vila under en längre period om inte groning ska ske vid fel tillfälle, d.v.s. vid fel sida om
den kallaste årstiden. Groningsvilan måste därför vara mer långvarig om den ekologiska
fördelen av denna egenskap ska bevaras. Å andra sidan kan det inte uteslutas att dessa
arter, som i dagsläget inte överlever vintern p.g.a. av sin frostkänslighet, åtminstone
vissa år kan övervintra i gynnsamma lägen. Obligata vår- eller sommargroende arter
som svinmålla, åkersenap och bägarnattskatta skulle alltså kunna utveckla höstgroende
genotyper. Christiansen & Stryhn (2007) noterade en ökad förekomst av svinmålla i
höstsäd, men det framgår inte om det var höstgroende plantor. Ett problem i
sammanhanget kan bli att bägarnattskattan, som lätt angrips av potatisbladmögel
(Andersson, 2003), kan fungera som en ”grön brygga” för denna patogen.
Uppkomsten på våren begränsas av jordtemperatur och markfukt, och stimuleras av
ljusexponering och ändrade gasförhållanden vid jordbearbetningen. För vissa storfröiga
ogräsarter, som dån och plister, sker uppkomsten relativt tidigt. En förklaring till detta
kan vara att groningen, i mindre utsträckning än hos småfröiga arter, är beroende av ljus
(Milberg m.fl, 1996; Milberg m.fl., 2000). I beräkningarna av förändringar i svensk
växtodling (Tabell 1) framgår att såtidpunkten för vårkorn kommer att inträffa 2,5-3,5
vecka tidigare 2085 jämfört med i dag. Såtidpunkten är dock beräknad enbart på
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temperatursumma och tar inte hänsyn till eventuell effekt av ökad nederbördsmängd på
våren (Eckersten, muntlig information). Eftersom tidpunkten för sådd till mycket stor
del bestäms av när marken är körbar, är det därför osäkert hur mycket den kommer att
ändras. Eventuellt blir den tydligaste skillnaden en ökad variation i såtidpunkt.
Slutsatsen vad gäller den ändrade såtidpunktens betydelse för ogräsfloran är oklar,
men tre scenarier är väl värda att diskuteras: i) våren infaller tidigare och sådden
tidigareläggs i samma utsträckning. Detta bör knappast påverka vare sig ljusgroende
eller mörkergroende ogräs i någon större utsträckning; ii) våren infaller tidigare, men
ökad nederbörd medför att såtidpunkten inte tidigareläggs i samma utsträckning. För
ogräs med ljuskrävande frön blir inte skillnaden så stor, men för mörkergroende kan det
medföra att groningen inträffar alltför långt innan vårsådden (de dödas i samband med
såbäddsberedningen); iii) variationen i såtidpunkt ökar starkt. Detta innebär en stark
selektion för arter/genotyper vars groning styrs i första hand av såbäddsberedning (ljus
och ökad syretillgång). De två senare scenarierna skulle kunna tänkas missgynna tidigt
groende, storfröiga arter. Det är dock viktigt att komma ihåg att ett starkt
selektionstryck så småningom leder till en anpassning om egenskapen är förknippad
med en tillräckligt hög grad av genetisk diversitet. Möjligheten till en sådan anpassning
lär vara stor om förändringen, som är fallet med klimatförändringen, är relativt långsam.
För vinterannueller, som renkavle, åkerven och baldersbrå är den primära
groningsvilan en förutsättning för att kunna överleva höstens jordbearbetning som frö
och gro i samband med sådden samma höst, eller vid senare tillfälle. Tidigare skörd och
ev. senare höstsådd innebär att även dessa frön behöver en längre period av
groningsvila för att behålla den ekologiska fördelen. Eftersom förändringen sker relativt
långsamt (se ovan) förefaller det dock rimligt att anta att det kommer att ske en
successiv anpassning.
Långa, milda höstar med korta fotoperioder och låg ljusinstrålning är en kombination
som blir unik för nordliga breddgrader. Eventuellt kan det tänkas gynna skuggtoleranta
ogräsarter som vitgröe och våtarv. Framförallt den förstnämnda arten nämns som
kraftigt ökande, såväl i Danmark (Christiansen & Stryhne, 2007) som i övriga Europa
(Weber & Gut, 2005), men det är högst osäkert om det är en effekt av klimatet. Det kan,
som föreslagits av Jonsson (1993), i stället bero på att effektiv kontroll av örtogräs
gynnat vitgröen.
En fördel ur lantbrukarens synpunkt kan vara att perioden för kontrollåtgärder, t.ex.
falsk såbädd blir längre. Det kan också bli möjligt att, i större utsträckning än tidigare,
vänta in groningen hos de frön som blivit liggande på markytan för att därefter
bekämpa. En annan faktor som troligen är viktig, men har visat sig vara svår att
kvantifiera, är den fröpredation som utövas av bl.a. sträckfåglar, jordlöpare och mindre
skogsmus. Även fröpredationen borde öka med tanke på den längre period som fröna är
tillgängliga.
Perenner
Andelen perenna ogräs i den svenska ogräsfloran är i dagsläget låg (Håkansson, 2003),
medan den i Europa som helhet utgör cirka en tredjedel av de viktigaste ogräsarterna
(Weber & Gut, 2005).
Medan de annuella ogräsens livscykel begränsas av sådd och skörd, så är kopplingen
något mindre tydlig hos perennerna. Våra vanligaste krypande perenner fortsätter
oftast att tillväxa efter skörden av grödan, och det är under denna period som
allokeringen av förrådsnäring till rötter och rhizomer är som störst (Andersson m.fl.,
2010). Med undantag av kvickrot bildas det dock inga nya ovanjordiska skott under
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hösten (Andersson m.fl., manus). Detta är en ekologisk anpassning som medför att ingen
förrådsnäring slösas på ovanjordiska skott som dödas av frost innan
kompensationspunkten uppnåtts. Dock bildas under samma period en mängd
underjordiska knoppar, som verkar hämmas av olika typer av vila; apikal dominans och,
i vissa fall, endogen vila (Liew m.fl., manus). Kombinationen snabbare utveckling och
åldrande, och längre vegetationsperiod betyder dels att den apikala dominansen från
ovanjordiska skott släpper tidigare, och dels att ev. nybildade skott kan uppnå
kompensationspunkten i god tid innan frosten kommer. Tussilago är ett specialfall,
eftersom livscykeln inleds med blomning och frösättning på våren och följs av bildning
av blad. Även här upphör dock produktionen av nya blad under hösten, i samband med
att blomknopparna bildas. Eftersom bladens åldrande inte följer som en effekt av
fullföljd frösättning, utan snarare är anpassad till den efterföljande vintern, utnyttjas
hösten maximalt för inlagring av förrådsnäring. Sammanfattningsvis skulle framtida
klimatförändringar kunna medföra en anpassning hos krypande perenner som innebär
att de skjuter nya skott under hösten, och därmed ökar biomassan i underjordiska
organ. Vilken riktning anpassningen tar blir ju dock också starkt beroende av det
selektionstryck som utövas av växtodlingen, och då framförallt den jordbearbetnings–
strategi som tillämpas på hösten. Reducerad bearbetning riskerar att i ännu högre grad
än i dag att gynna perennerna. Å andra sidan skapar tidigare skörd och senare höstsådd
utrymme för effektiv mekanisk bekämpning av kvickrot m.m.
Tabell 2. Förekomst av några viktiga ogräsarter i Nord-, Väst- och Centraleuropa (enkät
utförd av Schroeder et al., 1993) i olika typer av grödor. Siffrorna betecknar % av maximal
förekomst. Listan omfattar arter som aldrig eller endast i undantagsfall förekommer i svensk
växtodling. Tabellen modifierad från Håkansson (2003)
Art

Potatis,
sockerb.,
grönsaker

Sommarannueller
Abutilon theophrasti
2
Amaranthus retroflexus
29
Ambrosia artemisiifolia
6
Atriplex patula
35
Digitaria sanguinalis
16
Echinochloa crus-galli
43
Galinsoga parviflora
38
Setaria pumila
16
Stationära perenner
Rumex acetosa
3
Krypande perenner med rhizomer
Cynodon dactylon
4
Cyperus esculentus
7
Polygonum amphibium
26
Sorghum halepense
3
Krypande perenner med rotutlöpare
Convolvulus arvensis
23
Rumex acetosella
11

Vårsäd

Majs,
sorghum

Höstsäd

Fleråriga
grödor

Totalt

Fotosyntessystem

2
6
2
12
4
16
6
8

18
60
16
51
53
84
51
56

2
3
3
6
4
4
4
7

8
46
6
31
40
42
31
27

5
26
6
26
19
35
26
19

C3
C4
C3
C3
C4
C4
C3
C4

6

4

3

21

6

C3

4
2
22
2

20
13
33
27

2
2
16
2

23
6
29
13

8
6
24
7

C4
C4
C3
C4

22
14

47
16

20
12

77
27

32
14

C3
C3

Av de arter som, utifrån Tabell 2 och 3, kan betecknas som potentiella nykomlingar i
den svenska ogräsfloran, är endast ett fåtal perenner. Åkervinda verkar vara det
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perenna ogräs, eventuellt tillsammans med snårvindan, som utgör det största hotet. Den
har funnits i den svenska floran sedan länge (Virtuella floran, 2011), men dess
känslighet för jordbearbetning, framförallt plöjning, har medfört att den har liten
betydelse som åkerogräs. I Tjeckien nämns den som problemogräs i sockerbetor (Jursik
m.fl., 2007), och i en tysk inventering var förekomsten jämförelsevis hög i majsodling
(Mehrtens m.fl., 2005; Tabell 3). Åkervindan tillhör de arter som kan tänkas gynnas av
ökad odling av grödor med lång växtperiod, och av odlingssystem med reducerad
jordbearbetning. Arten växer ofta i åkerkanter och kan snabbt sprida sig in i fältet om
förhållandena blir gynnsamma.

Tabell 3. Exempel på förekomst av ogräsarter i majsodling i Danmark (DK), Tyskland (D),
Polen (PL), Ungern (H) och Frankrike (F). Sammanställt från Jensen m.fl. (2011). 0 = mkt
sällsynt, ingen förekomst eller ingen information; 1 = mkt sällsynt; 2 = mindre vanlig,
sällsynt; 3 = vanlig; 4 = mkt vanlig. Siffror inom parentes är förekomst registrerad i
inventering av 2600 majsfält (Mehrtens m.fl., 2005). Uppgifter om livsform (i tempererat
klimat), fotosyntessystem och dagslängdsberoende är hämtade från egen litteratursökning. SA
= sommarannuell; P_rot = perenn med rotutlöpare; P_rhiz = perenn med rhizome; QSDP =
kvantitativ kortdagsväxt; SDP = kortdagsväxt; LDP = långdagsväxt; NDP =
dagslängdsneutral; ? = ingen eller osäker uppgift

Art

Lindmalva, Abutilon theophrasti
Amarant, Amaranthus spp.
Malörtsambrosia, Ambrosia
artemisiifolia
Snårvinda, Calystegia sepium
Åkervinda, Convolvulus arvensis
Spikklubba, Datura stramonium
Blodhirs, Digitaria sanguinalis
Hönshirs, Echinochloa crus-galli
Gängel, Galinsoga spp.
Timvisare, Hibiscus trionum
Grenbingel, Mercurialis annua
Hirs, Panicum spp.
Portlak, Portulaca oleracea
Kavelhirs, Setaria spp.
Ogräsdurra, Sorghum halepense
Gullfrön, Xanthium spp.

* uppgiften gäller Setaria viridis

DK
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0

D

PL

H

F

Livsform

0 (2%)
3 (18%)
0 (0,5%)
0 (7%)
4 (53%)
3 (11%)
0
0 (4%)
4 (0,5%)
0 (0,1%)
2 (10%)
0
0

1
2
2
2
4
0
0
0
3
0
2
1
0

0
4
4
3
4
0
3
0
4
0
4
4
3

4
0
3
4
4
0
0
3
2
2
4
2
3

P_rot
P_rot
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
P_rhiz
SA

0
3 (16%)
0 (<0,1%)

0
4
2

3
4
4

2
3
0

SA
SA
SA

Fotosyntes
C3
C4
C3

C3
C3
C3
C4
C4
C3
C3(?)
C3(?)
C4
C4
C4
C4
C3

Dagslängd
QSDP
SDP
SDP

?
?
?
?
QSDP
LDP
DNP
?
SDP(?)
?
QSDP*
?
SD

Indirekta effekter av klimatförändring på ogräsfloran
Som nämnts ovan utövar de olika odlingsåtgärderna ett starkt selektionstryck på
ogräsfloran. Jordbearbetningen i samband med sådd kräver synkroniserad groning och
uppkomst, grödans konkurrensförmåga begränsar tillväxten, avslagningen vid skörd
begränsar tiden för reproduktion och tillgången till selektiva bekämpningsåtgärder är
avgörande för populationens storlek. Den svenska åkerarealen, 2,8 miljoner ha,
domineras av grödor med mycket god (vall) eller god (spannmål) konkurrenskraft mot
ogräs. Endast på en liten del av arealen sker skörden senare än 1 september. Detta
begränsar kraftigt möjligheten för konkurrenssvaga arter eller arter, som befinner sig i
den nordligaste delen av sitt utbredningsområde, att etablera sig som åkerogräs. En
tydlig indikation på potentialen ser man dock i de grödor som avviker från det generella
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mönstret (Tabell 4). Kopplingen mellan olika grödor och ogräsarter beskrivs närmare
nedan.
Tabell 4. Skördetidpunkt, konkurrensförmåga, tillgång till selektiva bekämpningsmedel
och förväntade ogräsproblem hos ett antal grödor
Gröda

Ökande

Höstvete
Majs
Fältgrönsaker
Fältgrönsaker

Ev. kommande
Sojaböna
Solros

Ev. minskande
Vårkorn
Vall

Skörd Konkurrens- Selektiv
förmåga
bekämpning

Exempel på förväntade problem

Sen
Sen

Hönshirs, nattskatta, amarant, åkervinda
Hönshirs, nattskatta, amarant, åkervinda

Tidig
Sen
Sen
Tidig

God
Svag
Svag
Svag

God/försämrad
God
Dålig
Dålig

Tidig
Flera

God
Mycket god

God
Dålig (speciellt
i klövervallar)

Svag
Svag

Osäkert
Osäkert

Gräsogräs; renkavle, åkerven. Resistensproblem
Hönshirs, nattskatta, amarant, åkervinda, kavelhirs
Nattskatta, bägarnattskatta, amarant
Nattskatta, bägarnattskatta

Höstvete
Odlingen av höstvete karaktäriseras av stor inter- och intraspecifik konkurrens på grund
av små radavstånd och tidigt slutna bestånd. En bra höstvetegröda har därför en god
effekt mot ogräs. Etableringen på hösten sker under en lång period med långsam
utveckling och tillväxt. Tidig start på våren med accelererande utvecklingstakt på grund
av ökande temperatur.
Dagens ogräsflora, i konventionell växtodling, kännetecknas av ettåriga höstgroende
ogräs som våtarv, baldersbrå, veronika, viol, vallmo, blåklint och snärjmåra, samt
fleråriga ogräs, främst kvickrot. De arter som framförallt lyfts fram som problem är dock
gräsogräsen; renkavle, åkerven och sandlosta.

Framtida odling. Andelen höstvete har ökat under de senaste decennierna (Anonym,
2011a) och förväntas fortsätta öka. Klimatförändringar med mildare vintrar förbättrar
övervintringen och möjliggör odling av höstvete längre norrut i landet (Eckersten m.fl.,
2008). Andra faktorer som talar för ökad höstsädesodling på bekostnad av vårsäd är
risken för sommartorka i framtiden, och eventuellt också negativa effekter av ökad
nederbörd på vårsådden. Det senare kan dock också sägas gälla för sådden på hösten.

Förväntade ogräsproblem. Intensiv höstveteodling, i synnerhet vid reducerad
jordbearbetning, är förknippad med gräsogräs. Arter som åkerven, renkavle, lostor och
vitgröe kan förväntas öka med större andel höstvete i växtföljden. Som en följd av detta
ökar också risken för fler fall av herbicidresistens i Sverige. Speciellt för renkavle finns
många exempel på resistenta biotyper, och i flera fall också multipel resistens (HRAC,
2011). Stor andel höstsäd, reducerad jordbearbetning, därmed stor förekomst av
renkavle samt flitig användning av herbicider med samma verkningsmekanismer har
gynnat resistensutvecklingen (Cavan m.fl., 2000). Den framtida odlingen av höstsäd
kommer att i stor utsträckning vara beroende av förmågan att kontrollera gräsogräsen,
troligtvis genom att i större utsträckning tillämpa integrerad ogräsreglering.
Effekten av klimatförändringarna är osäkra. En lång mild höst ger å ena sidan
möjlighet till sen sådd av höstvete. Å andra sidan förväntas nederbörden under hösten
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öka, och därmed risken att sådden för säkerhets skull görs tidigare än optimalt. Tidig
sådd gynnar renkavle eftersom den i) sammanfaller med uppkomsttoppen, och ii) ger
tid för omfattande bestockning innan vintern. I England bidrar sådd av höstvete innan
25 oktober till uppförökning av renkavle, medan sådd efter 5 november leder till en
minskning av populationerna (Bond m.fl., 2007). Melander (1995) visade vidare att en
fördröjd såtidpunkt med 14-16 dagar ledde till att uppkomsten för renkavle försenades
väsentligt medan höstsäden grodde utan fördröjning och fick ett värdefullt försprång.
Övriga ogräsproblem i höstvete förefaller ändras relativt lite om man ser till vad som
går att utläsa av ogräsinventeringar från sydligare länder. I en nyligen genomförd
ungersk inventering (Novák, 2009) påminde ogräsfloran om den i svensk odling av
höstvete. Den största skillnaden var den stora förekomsten av malörtsambrosia och
åkervinda i de ungerska fälten. Denna skillnad är dock troligen i första hand en effekt av
den omfattande odlingen av majs och solrosor, som uppförökar dessa arter.

Vårkorn
Odlingen av vårkorn karaktäriseras av små radavstånd, god inter- och intraspecifik
konkurrens och etablering känslig för torka. Ogräsfloran kännetecknas av vårgroende
ettåriga arter som svinmålla, dån, baldersbrå, samt fleråriga ogräs, främst kvickrot och
åkertistel.

Framtida odling. Odlingen av vårkorn kan tänkas minska av främst två anledningar: i)
minskad nederbörd under sommarhalvåret i södra Sverige kommer att generellt
missgynna vårsådda grödor, och ii) kärnmajs kan komma att öka i betydelse och delvis
ersätta korn som foderspannmål.

Förväntade ogräsproblem. Eftersom flertalet av de ”nya” ogräsarterna (Tabell 2 och 3) är
sommarannueller kan de konkurrera även i en vårkorngröda. Hönshirs och svinamarant
kan alltså uppförökas i grödor som majs och sockerbetor, och sedan gro i samband med
kornsådden. I sådana fall lär dock kornet fungera som en delvis sanerande gröda
eftersom de nämnda ogräsarterna troligen misslyckas med att producera mogna frön
innan skörd.
Majs
Odlingen karaktäriseras av stora radavstånd, relativt sen sådd, långsam tillväxt och
utveckling (med svag interspecifik konkurrens) samt sen skörd (oktober-november).
Majs är en C4-växt, och därmed mindre känslig för torka än våra övriga grödor som är
C3-växter.

Framtida odling. Majsodling ökar snabbt, från 2000 ha 2002 till 17 000 ha 2010
(Anonym, 2011a). Det är ännu långt ifrån den andel som majsen utgör i Danmark (175
000 ha; Jørgensen, 2011). I beräkningar på SLU (Eckersten, personlig information)
förväntas den kvalitet som fodermajsskörden i dagsläget har i Lund-området uppnås i
Skara och Uppsala inom 60-90 år. Osäkerheten i beräkningarna av framtida areal är
dock stor. Kärnmajs är i dag en försumbar gröda i Sverige, men odlas i allt större
utsträckning för svinfoder i Danmark.
Förväntade ogräsproblem. I denna rapport används majs som en indikatorgröda, Det
innebär att de ogräsarter som rapporterats från majsodling (se Tabell 2 och 3) kan
förväntas uppträda även i de grödor som, liksom majs, kännetecknas av svag
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konkurrensförmåga och långsam utveckling. Ogräsfloran i majsfälten i våra sydliga
grannländer domineras av för svenska förhållanden välkända arter som svinmålla,
nattskatta, baldersbrå, snärjmåra, åkertistel etc. (Jensen m.fl. 2011). Viktigare i detta
sammanhang är dock de arter som betecknas som vanligt förekommande, men sällan
eller aldrig ses i svensk växtodling (Tabell 3). Med kraftigt ökad majsodling i Sverige
öppnas ett fönster för dessa arter, t.ex. amaranter och hönshirs.

Vall
Vallen är grunden i en bra växtföljd med bra förfruktsvärde och sanerande effekt mot
ogräs. Den sällan förekommande herbicidanvändningen i vallen, minskningen av
fröbanken och möjligheten till avslagning av åkertistel gör en flerårig vall till en utmärkt
gröda ur ogrässynpunkt. Den enskilt viktigaste faktorn för en resurseffektiv och uthållig
kontroll av åkerogräsen, nu och i framtiden, är sannolikt en lönsam alternativ
användning av vallen, t.ex. för energiändamål. Biogas baserad på klövergräsvall har
beräknats ha ett nettodrivmedelsutbyte på 35 MJ ha-1 med en energibalans
(drivmedelsutbyte/energiinsats) på drygt 2 (Börjesson, 2004). Med nuvarande
utveckling ersätts åtminstone en del av vallarealen med majs, en gröda med väsentligt
sämre ogräseffekt. Framtida klimatförändringar gör det möjligt, och antagligen också
ekonomiskt lönsamt, att ersätta vallen med en kraftigt utökad areal av majs. Denna
utveckling är ju dock inte lagbunden. Med andra samhällsprioriteringar och långsiktig
helhetssyn på växtodlingen kan bilden bli en annan.

Vallfröodling
Vallfröodling är ett positivt inslag i växtföljden eftersom det är en perenn gröda med god
möjlighet till ogräskonkurrens, under förutsättning att etablering och första årets
ogräskontroll lyckas. Som all utsädesodling är den dock känslig för arter med likformiga
frön vilka riskerar att förstöra kvaliteten på frövaran. Ett exempel är förekomsten av
ekorrsvingel (Vulpia bromoides) och råttsvingel (V. myuros) i rödsvingel. Fröna
(egentligen frukter, karyopser) hos de två förstnämnda är av samma storlek som
rödsvingelns, och därmed svåra att sålla bort i frörensningsprocessen. Ekorrsvingel och
råttsvingel började uppmärksammas som ett problem i vallfröodling i Danmark i början
av 2000-talet (Jerntoft Fertin, 2007), men har bara i enstaka fall observerats i Sverige
(Hallqvist, personlig information). Huruvida de ökade problemen är en effekt av
pågående klimatförändringar är oklart, men det kan fungera som ett exempel på hur
relativt liten förekomst av en ny ogräsart kan få ekonomiska konsekvenser.
Sojaböna och solros
Odlingen karaktäriseras av stora radavstånd, relativt sen sådd, långsam tillväxt och
utveckling (med svag interspecifik konkurrens) samt sen skörd (oktober-november)
(Tabell 4).

Framtida odling. Sojaböna är en kortdagsväxt, vilket förklarar dess långsamma
utveckling som länge försvårat odlingen i Sverige (Elovsson, 1997). Odlingen är
försumbar i Sverige, men framgångsrika fältförsök i södra Sverige visar på potentialen
för denna gröda. Den årliga importen är 350 000 ton (SP, 2010), vilket visar på intresset
för en kraftigt ökad odling. Såväl odlare som konsumenter skulle troligen välkomna en
svensk produktion av denna gröda, inte minst efter kritiken mot pesticidanvändningen i
sydamerikansk sojabönsodling.
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Det är svårt att få fram någon uppgift om odlingen av solrosor i Sverige, men den
verkar vara mycket liten. Problemen med tidigare försök att odla solrosor på våra
breddgrader har varit sen skörd och låg frökvalitet. I Polen uppgick den odlade arealen
under perioden 2005-2009 till mellan 2250 och 4500 ha (Anonym, 2011b).
Förväntade ogräsproblem. Eftersom grödornas egenskaper påminner om majsens
(Tabell 4) kan vi förvänta oss ungefär samma ogräsflora. Detta stämmer också väl
överens med resultatet av en europeisk enkät (Schroeder m.fl., 1993), där listan på de
viktigaste ogräsen i sojaböna och solros i stort sett överensstämde med den i majs
(”indikatorgrödan”).

Frilandsgrönsaker
Frilandsgrönsaker som morötter och lök tillhör även de den kategori av grödor som
odlas med stora radavstånd och sluter sig sent (Tabell 4). Skillnaden gentemot
”indikatorgrödan” majs är att skördetiden varierar från relativt kort till lång beroende
på gröda. Dessutom används ofta bevattning i dessa grödor. Bevattningen har troligen
gynnat den snabba expansionen av bägarnattskatta som gror sent, med en topp först i
mitten av juni, och har relativt grunt rotsystem (egna observationer).

Framtida odling. Odlingen av frilandsgrönsaker i Sverige uppgick 2008 till cirka 7000 ha
(Anonym, 2011a). Med mildare klimat ökar förutsättningarna för nordligare och mer
omfattande odling.
Förväntade ogräsproblem. Frilandsgrönsaker räknas som marginella grödor, och det är
därför inte förvånande att tillgången på selektiva herbicider är bristfällig. Även om
arealen skulle öka kraftigt kan detta problem kvarstå. Vad gäller förändringen av
ogräsfloran är det troligt att den kommer att till stor del följa de förändringar som följer
med ökad majsodling. Schroeder m.fl. (1993) påvisade stora likheter mellan ogräsfloran
i grönsaker och ogräsfloran i majs, solros och sojaböna. Skillnaden kan vara att arter
med lång växtperiod, exempelvis hönshirs och svinamarant, inte hinner slutföra sin
livscykel i en gröda som lök.
Sammanfattande diskussion
Klimatscenarierna visar på förhöjd medeltemperatur med mellan 2 och 3°C, ökad
nederbörd under vinterhalvåret och något torrare somrar för perioden 2071-2100.
Även om de största förändringarna förväntas inträffa först under den senare delen av
århundradet är det väsentligt att försöka förutse vilka effekter detta kommer att få på
ogräsfloran och våra möjligheter att reglera ogräsförekomsten.
Den direkta effekten av klimatet på ogräsfloran kommer troligen främst att visa sig i
ökad etableringsförmåga hos några arter som hittills inte lyckats fullfölja sin livscykel på
våra breddgrader. Väl etablerade kan det eventuellt ske en anpassning till de
odlingssystem som inkluderar grödor med lång växtperiod.
Milda vintrar kan också föra med sig bättre övervintringsmöjligheter för t.ex.
renkalven i mellersta Sverige och sommarannuella arter i sydligaste Sverige. I övrigt lär
dock den direkta effekten på den nuvarande ogräsfloran vara relativt liten, med tanke på
ogräsens goda anpassningsförmåga.
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Den största effekten av kommande klimatförändringar på ogräsfloran är med stor
sannolikhet den indirekta, d.v.s. den som följer med ökad odling av konkurrenssvaga
grödor med lång växtperiod. Här öppnas möjligheter till etablering och uppförökning av
de ogräsarter som själva har långsam utveckling. Hit hör C4-växter som hönshirs och
svinamarant, men även en perenn art som åkervinda.

På nationellt plan kan aktiva insatser för att höja vallens status och ekonomiska
lönsamhet ha stor betydelse för ogrässituationen i framtidens växtodling. En omfattande
användning av klöver/gräs-vall för t.ex. energiändamål skulle ge stora miljövinster och
förbättrad växtodling.
I nuläget importeras med bl.a. fågelfrön en stor mängd ogräsfrön som ger upphov till
ogräsplantor runt om i landet. Enstaka varma år kan leda till fröspridning eller
uppbyggnad av en fröbank som med tiden kan ge upphov till en etablerad population. En
effektiv kontroll av införsel av ogräsfrön via importerade varor skulle åtminstone kunna
fördröja etablering och senare anpassning hos främmande ogräsarter.
På gårdsnivå bör man undvika att odla flera grödor som kännetecknas av stora
radavstånd och lång växtperiod. Exempelvis är det olämpligt att ha växtföljder med mer
än en gröda ur gruppen sockerbetor, majs, sojaböna, solros och morötter. För att
förhindra uppförökning av vissa ogräsarter bör dessutom majs inte odlas mer än ett år i
följd på samma skifte.
Ökad odling av höstvete ökar risken för stora problem med gräsogräs som åkerven
och renkavle. För att minska problemen och undvika, eller fördröja, utvecklingen av
herbicidresistens bör integrerad ogräsreglering tillämpas. Det innebär till exempel
omväxlande växtföljder, genomtänkt jordbearbetningsstrategi och inslag av mekanisk
bekämpning. Dessutom bör inte herbicider med samma verkningsmekanism återkomma
för ofta.
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Sammanfattning

Denna rapport till Jordbruksverket presenterar ett förslag till rapportsystem för
fynd och uppföljning av växtarter som är möjliga framtida ogräs eller
expanderande ogräs i Sverige. Rapporten omfattar en genomgång av
internationella erfarenheter, samt ett förslag till inrapporteringssystem,
inklusive metod, artlista, tänkbara hjälpmedel för artbestämning samt
kostnadsuppskattning.
Med ett förändrat klimat ökar sannolikheten för etablering av nya arter och
spridning av redan etablerade arter, och därmed sannolikheten för nya och
expanderande ogräs. Ett rapportsystem behövs för att i tid upptäcka och
kontrollera arter som tidigare inte har varit etablerade, inte har utgjort problem
eller endast har varit problem lokalt. Detta rapportsystem konkurrerar inte med
en eventuell fortlöpande inventering av ogräsfloran i åkrar, eftersom den senare
syftar till att kvantifiera förändring i hos vanliga arter men inte tidigt detektera
nya ogräs eftersom dessa då är mycket sällsynta. Vi har identifierat ett 50-tal
arter vars förekomster vi anser vara speciellt viktiga att fånga upp i ett
rapporteringssystem. Listan är tänkt att revideras årligen.
Vi föreslår ett rapportsystem som baseras på frivillig inrapportering från
lantbrukare, rådgivare och andra intresserade, till exempel amatörbotaniker.
Lantbrukare bör uppmuntras, av rådgivare och via Jordbruksverkets webbplats,
att artbestämma och rapportera ovanliga växtarter på sina åkrar.
Korrekt artbestämning är nödvändig för hög rapportkvalitet. För detta
ändamål föreslår vi att en illustrerad beskrivning av de listade arterna tas fram.
Dessutom bör en hänvisning göras till befintliga bestämningsnycklarna på nätet:
Ogräsrådgivaren och Digiflora (den senare länkad till Virtuella floran). Samtliga
dessa hjälpmedel behöver dock kompletteras för att möjliggöra korrekt
bestämning av de aktuella arterna.
För att möjliggöra effektiv och ändamålsenlig rapportering av förekomster
bör Jordbruksverket upprätta ett avtal med Artportalen, till vilken spontan
frivilligrapportering redan görs. Rapporter lämnas därefter på ett formulär som
inkluderar mer agrarspecifika punkter än vad Artportalens vanliga formulär gör.
Formuläret är tänkt att vara lätt tillgängligt oavsett om rapportören går in via
Jordbruksverkets webbplats, Artportalen eller Ogräsrådgivaren.
Sammanställningar av rapporterna ska ske årligen, och inkludera arternas
rapportfrekvens, geografiska utbredning och förekomstmiljö (exempelvis
åkermark eller ruderatmark, och i det förra fallet information om eventuell
gröda). Efter det första året ska även förändringar över tid inkluderas. Utöver de
rapporter som kommer via det föreslagna rapportformuläret kan Artportalens
alla rapporter om de aktuella arterna nyttjas för att få generell information om
utbredningen.
Utöver rapporter av fynd av arter är det av vikt att få kunskap om arternas
regenerationsmönster i syfte att kunna kontrollera dem och att prioritera
insatserna rätt. För arter som är relativt vanliga kan man delvis få sådan
information genom att tolka vilka grödor de förekommer i, men för ovanliga
arter behöver kunskapen inhämtas på annat sätt. Vi föreslår att lokaler väljs ut
från rapporterna i Artportalen, och att dessa sedan besöks tre gånger om året för
att notera eventuell blomning, frösättning och groning; i förekommande fall även
vegetativ regeneration. Detta kan antingen göras av anställd personal, eller med
hjälp av tränade volontärer, efter att en erfaren botaniker har valt ut lokalerna.
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Förslag på åtgärder

Nedan listas de åtgärder som vi bedömer nödvändiga för att skapa ett robust och
tillförlitligt system för inrapportering av nya eller expanderande ogräsarter. En
kostnadsberäkning för de föreslagna åtgärderna återfinns i rapporten.

 Skapa en sida på Jordbruksverkets webbplats som i) förklarar problematiken
med arter som kan utvecklas till ogräs eller expandera som ogräs och ii)
presenterar en lista på arter som kräver speciell uppmärksamhet (en sådan
lista presenteras i den fullständiga rapporten).
 Slå fast vilka arter som ska ingå i artlistan, och uppdatera denna lista en gång
om året.
 Ta fram en illustrerad beskrivning av aktuella arter, med tydliga foton och
teckningar, lämpligen utskrivbart som en A4 per art. Denna publiceras på
webbplats och distribueras till rådgivare.
 Underlätta artbestämning av samtliga arter på artlistan genom att ge i
uppdrag till huvudmännen för Virtuella floran, Ogräsrådgivaren och Digiflora
att inkludera de arter som för närvarande saknas. Fotografering bör kunna
samordnas med utvecklingen av de illustrerade artbeskrivningarna.
 Avtala med Artportalen om ett utökat rapportsystem där man, utöver
Artportalens standardutförande, även får information om eventuell gröda och
beståndets utbredning. Rapporterna görs från Jordbruksverkets webbplats,
via Ogräsrådgivaren eller på Artportalen och informationen samlas i
Artportalen.
 Avsätt arbetstid för en person som ska ansvara för i) information på
Jordbruksverkets webbplats, inklusive illustrerade artlistan, ii) kontakter med
och information till rådgivare och iii) analyser av rapporterade förekomster
samt uppföljning av ogräsens uppträdande i fält.
 Uppmuntra rådgivare att ta upp problematiken möjliga framtida och
expanderande ogräs med lantbrukare.
 Uppmuntra lantbrukare att vara uppmärksamma på arter de inte känner igen,
och om möjligt artbestämma och rapportera till Artportalen eller diskutera
fyndet med rådgivare.
 Eftersträva kontakter med ytterligare grupper som kan vara intresserade av
att rapportera ogräs. En tänkbar grupp är medlemmar i Svenska Botaniska
Föreningen.
 Ta fram en sammanställning av antal förekomster, geografisk utbredning och
eventuell koppling till viss typ av gröda för varje art efter varje växtsäsong.
Följ förändringar över tid efter det första året. Presentera resultaten på
Jordbruksverkets webbplats.
 Ge i uppdrag till professionella botaniker eller utbilda volontärer att följa
plantornas utveckling och möjliga regenerering på tre lokaler (vilka avgörs av
professionella). Gäller arter som bedöms ha störst sannolikhet att inom snar
framtid utgöra problem som ogräs. Presentera resultaten på Jordbruksverkets
webbplats.
Utöver dessa nödvändiga åtgärder finns möjligheter att ytterligare öka intresset
bland rådgivare, lantbrukare och allmänhet, samt öka kunskapen om
sannolikheten för frösättning/groning eller vegetativ regeneration hos aktuella
arter. Exempel på sådana kompletterande åtgärder är:
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 Genomför en årlig informations- och utbildningsdag med rådgivare, där man
går igenom föregående års resultat, pekar ut speciella problemarter och
presenterar eventuella tillkommande arter som bör kontrolleras. Repetera
artkunskap och diskutera hur arbetet med att involvera lantbrukare och
eventuella andra som rapportörer fungerar.
 Skriva en informativ text om invaderande arter, ogräs och detektion i Sverige
och lägg in i Wikipedia, denna ska referera till och länka till Jordbruksverkets
webbplats.
 Nå nya grupper av volontärer genom att annonsera i lokalpress,
papperstidningar och internet. Håll informationstillfällen där projektet
presenteras; målgrupp då främst amatörbotaniker (SBT), rådgivare, och
lantbrukare.
 Genomföra krukförsök för att undersöka förmågan till blomning och
frösättning. Så frön vid upprepande tillfällen under den möjliga
fröspridningsperioden för att få kunskap om artens förmåga att etablera sig
och följ uppkomst och fortsatt utveckling.
 Vidareutbilda en grupp volontärer som årligen detaljinventerar, inklusive
avsaknad av fynd, med avseende på de aktuella arterna.

6

Inledning

Ogräs är den potentiellt största skadegöraren i jordbruket; värre än skadedjur
och växtsjukdomar om kontroll uteblir eller misslyckas (Oerke 2005). Varmare
klimat i framtiden kommer troligen att leda till mildare vintrar i Norden, vilket i
sin tur leder till en längre växtsäsong och möjlighet att utöka arealen för till
exempel majsodling, men även till ett ökat tryck av skadegörare (Peltonen-Sainio
et al. 2009). Dagens stora mängd transporter mellan olika odlingsområden,
liksom användandet av prydnadsväxter som härstammar från alla jordens hörn,
leder till ökad, oönskad, spridning av arter (Mack & Lonsdale 2001, Reichard &
White 2001), och ett ändrat klimat kan möjliggöra för arter att etablera sig i nya
områden (Alkemade et al. 2011, Benito et al. 2011); detta gäller speciellt arter
som uppträder som ogräs, eftersom en viktig karaktär för en framgångsrik
ogräsart är att inte ha starkt begränsade krav på växtmiljön (Clements &
Ditommaso 2011).

Det har generellt visat sig vara kostnadseffektivt att hindra potentiella
problemarter att etablera sig i ett område istället för att vänta med att vidta
åtgärder tills de är väletablerade och problemet alltså redan är ett faktum
(Moody & Mack 1988, Cook et al. 1996, Leung et al. 2002); kontrollåtgärder
riktade mot små populationer är ofta verkningsfulla även i de fall de inte
omgående leder till fullständig utrotning (Liebhold & Tobin 2008). Dock, för att i
detalj kunna avgöra hur/om/när en art bör kontrolleras krävs kunskap om dess
livscykel och populationsdynamik i miljön i fråga (Buhle et al. 2005) och
framgångsrika invaderande arters fenologi skiljer sig ofta från de tidigare bofasta
arternas (Wolkovich & Cleland 2011).
För att kunna kontrollera förekomsten av arter som är nya i floran och kan
utvecklas till ogräs samt spridning av arter som endast lokalt uppträder som
ogräs krävs 1) att dessa detekteras innan etablering och vidare spridning sker
och 2) kunskap om deras förmåga att etablera sig och genereras i den nya miljön.

Detektion av främmande eller expanderande arter är svårt eftersom de är
mycket ovanliga när de först uppträder i ett område: den insats som krävs för att
detektera en viss art på en viss plats är omvänt proportionerlig till artens
populationsstorlek (Hayes et al. 2005), och det skulle alltså kräva enorma
resurser att ha anställda som söker efter främmande arter. Den uppenbara
lösningen är att engagera volontärer; att de som råkar upptäcka en ovanlig art,
när de är på platsen av andra skäl, rapporterar observationen eller att volontärer
aktivt söker efter främmande arter. Storskaliga projekt i naturen förefaller
omöjliga utan volontärers deltagande (Silvertown 2009).
Frivilligrapportering har sedan länge genomförts runt om i världen (Schmeller et
al. 2008, Conrad & Hilchey 2011) och speciellt när det gäller fågelarter finns det
en lång tradition; ”The Christmas Bird Count” i USA är välkänt, har pågått sedan
1900 och har lett till värdefull kunskap (Link & Sauer 2007). Många projekt
baserade på ideellt arbete har initierats av kunniga amatörer i syfte att föra
katalog över påträffade arter (Szabo et al. 2010) eller bevara och skydda hotade
arter, vilket Floraväktarna (Aronsson 2007) i Sverige är ett exempel på. Sådana
projekt drivs och genomförs alltså av människor som har, eller skaffar sig, goda
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artkunskaper av intresse. Då detektionsprojekt initieras av officiella institutioner
är det essentiellt att ge deltagarna träning i artkunskap och tillhandahålla
lämpligt bestämningsmaterial (Fore et al. 2001, Dreves 2011) för att möjliggöra
framgångsrik detektering av de efterfrågade arterna.

Syfte

Denna rapport syftar till att föreslå metodik för detektion och uppföljning av
arter som för närvarande inte är vanliga som ogräs i Sverige men som är ogräs
på andra håll i världen och som i dag förekommer i Sveriges närområde eller i
begränsad omfattning i landet. Kännedom om sådana arters förekomst,
utbredning och fenotypiska uppträdande är väsentligt för att förebygga, eller
åtminstone begränsa och fördröja, etablering av ytterligare ogräsarter och
expansion av arter som idag är ovanliga som ogräs i det svenska
odlingslandskapet; sådana åtgärder har rekommenderats för USA (Lodge et al.
2006).

Arturval

För att kunna detektera de arter som skulle kunna bli framtida ogräs krävs att
man vet vad man letar efter, alltså vilka främmande eller ovanliga arter som kan
utgöra en risk. Arter som bör följas upp är därför sådana som för närvarande inte
är vanliga som ogräs i Sverige, men som är ogräs på andra håll i världen och som
förekommer i Sveriges närområde och/eller i landet utan att vara allvarliga
ogräs.
Det finns ett nätverk som behandlar invaderande arter i norra och centrala
Europa (NOBANIS 2011). Det är uppbyggt som en databas vilken syftar till att
inkludera alla främmande arter, alltså även arter som sedan länge är bofasta
(exempel från Sverige: styvmorsviol och skogsstjärna). Inom Sverige listas för
närvarande 220 främmande arter av blommande växter från agrara miljöer och
1033 från ruderatmiljöer. För Sveriges del inkluderas totalt (alla
organismgrupper) 2110 främmande arter (varav 1681 blommande växter), av
dessa anges 224 vara invasiva, 74 potentiellt invasiva, 845 icke invasiva och de
återstående 967 ha okänd invasionsstatus (NOBANIS 2011). Det går inte att få ut
statistik om invasionsstatus för undergrupper eller listor med invasiva arter,
utan användaren får gå till varje enskild art för att få information om dess
bedömda status enligt de fyra kategorierna ovan. För närvarande är därför inte
NOBANIS (2011) ett användarvänligt verktyg för att få information om vilka
arter som bedöms vara invasiva eller möjligt invasiva.

En sammanställning av 48 arter vars utbredning bör övervakas finns i Appendix
1. Vi har bedömt att dessa arter är potentiella framtida eller expanderande ogräs
i Sverige: som svar på miljöförändringar och/eller som ett resultat av arternas
utbredningsdynamik. Samtliga arter förekommer som ogräs i odlingsmiljöer som
liknar de svenska (tempererat klimat, ej vattendränkta växtplatser) och de är
huvudsakligen problem i klimat som för närvarande är något varmare än det
svenska, antingen över hela året eller under del av året. De är även rapporterade
från Sveriges grannländer, och de allra flesta har någon gång observerats i
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Sverige (Karlsson 2002, Artportalen 2011); en del är även betraktade som ogräs i
geografiskt begränsade områden i Sverige (Appendix 1).

Frivilligrapportering
Kunskapsläget

Deltagare och studieobjekt
Många projekt som involverar frivilliga har, liksom Floraväktarna (Aronsson
2007), initierats av ideella föreningar och drivits av kunniga personer som
arbetar av intresse. Amatörer, i betydelsen ”människor som är intresserade av
ett ämne men inte har formell utbildning och anställning som är relevant för
detta ämne”, har historiskt haft stor betydelse för framväxten av
övervakningssystem av arter; fåglar är väl övervakade över stora delar av
världen (Bibby 2003, Greenwood 2007), och rapporterna kan leda till generell
kunskap (Szabo et al. 2010).

Det har blivit allt vanligare att offentliga institutioner av olika slag involverar
volontärer i arbete med övervakning (Conrad & Hilchey 2011), det kan till
exempel handla om att detektera fjärilsarter (van Swaay 2008), koraller
(Lorenzo et al. 2011), miljön i strömmande vatten (Engel & Voshell Jr 2002),
plankton (Boudreau & Yan 2004) eller ryggradsdjur (Hochachka et al. 2000).
Detta har ibland sin grund i den ekonomiska verkligheten; samhällsinstitutioner
har behov av miljöövervakning men inte budget i förhållande till behovet
(Whitelaw et al. 2003, Schmeller et al. 2008, Conrad & Hilchey 2011). Inom 395
undersökta europeiska program, alla handlade om biodiversitet, lade volontärer
totalt i ner 148690 arbetsdagar per år; alltså i snitt nära två heltidstjänster per
program, vilket motsvarade en lönekostnad på total 13 millioner Euro
(Schmeller et al. 2008). Utöver den ekonomiska aspekten finns andra positiva
sidor av att involvera allmänheten: förståelsen för naturen och för den offentliga
institutionens arbete har visat sig öka då allmänheten är direkt involverad
(Schumann 2010, Conrad & Hilchey 2011), och deltagarna kan uppleva arbetet
som rekreation, som lärorikt (Booney et al. 2009) och även som en positiv social
aktivitet (Bell et al. 2008).

Det har visat sig att volontärer kan bidra med pålitligt data när det gäller att
detektera invaderande arter (Boudreau & Yan 2004, Delaney et al. 2008),
inklusive projekt där volontärer, efter relevant utbildning, har varit involverade i
syfte till att detektera och följa upp förekomst av främmande växtarter (Bois et
al. 2011, Gallo & Waitt 2011).

Utbildning
Att träning ger färdighet förefaller väl logiskt för de flesta, och det har visats
erfarna inventerare detekterar fler arter än oerfarna, även då de ”oerfarna” är
anställda och har fått grundläggande träning (Stapanian et al. 1997, Milberg et al.
2008).
För att korrekt kunna rapportera förekomst av arter krävs kunskap; hur mycket
varierar med frågeställningen och därmed varierar även hur omfattande
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utbildning/träning som behövs. Projektledares bedömningar av träningsbehov
för volontärer varierar mellan 15 minuter för att lära sig detektera en insektsart
(Fitzpatrick et al. 2009), en timme för att skilja på två krabbarter (Delaney et al.
2008), en dag för att detektera grodarter med hjälp av ljud (Lotz & Allen 2007),
en till två dagars workshop för detektion av invaderande växtarter i hemtrakten
(Gallo & Waitt 2011), två dagar med personlig handledning för pollinerade
insekter (Kremen et al. 2011) och årligt återkommande träning i artbestämning
och inventeringsmetodik av invaderande växter (Bois et al. 2011).

Volontärens formella utbildning är rapporterad som positivt korrelerad med
graden av korrekt artbestämning (Delaney et al. 2008). Dock, den studerade
gruppen frivilliga inkluderade utbildningsnivåerna från ”före dagis” till ”efter
doktorsexamen”, så resultatet är kanske inte speciellt förvånande (författarna
rapporterade även ett mycket starkt samband mellan utbildningsnivå och ålder;
deltagarna var 3 - 78 år). Mer intressant i studien är att 80% av tredjeklassarna
var kapabla att korrekt differentiera mellan två liknande arter, medan andelen
var 95% eller mer för sjundeklassare och äldre grupper. De frivilliga hade fått en
timmes träning och utrustades med lupp och bestämningslitteratur (Delaney et
al. 2008).

I USA finns det två nyligen rapporterade projekt som detekterar invaderande
arter mer hjälp av volontärer. Det ena, i New England (Bois et al. 2011),
inkluderar en relativt stor andel professionella botaniker, och detaljinventerar
områden i syfte att ge ut en väldokumenterad flora, medan det andra, i Texas
(Gallo & Waitt 2011), fokuserar på att detektera förekomst av invaderande arter
mer hjälp av volontärer; projektet är endast övergripande styrt av professionella.
De flesta projekt som involverar frivilliga kan knappast kräva någon specifik
längre formell utbildning av deltagarna utan man är beroende av hur väl arbetet
kan genomföras efter den utbildning som projektet tillhandahåller för
volontärerna. Dock finns det exempel på krav på förkunskap eller
förutsättningar: för att bli volontär och detektera invaderande växtarter i Texasprojektet ska personen dels vara villig och van att vandra i knepig terräng i alla
väder, dels ha viss fackkunskap om artbestämning av växter (handbok beskriven
i Gallo & Waitt 2011).
Det ska noteras att intresserade volontärer kan ha stor artkunskap och
lokalkännedom; detta kan vara skälet till att de vill delta. Det är viktigt att sådan
kunskap inte ignoreras utan tas tillvara (Bell et al. 2008).

Rapportkvalitet
För att en rapport från ett område ska vara korrekt och överensstämma med
verkligheten ska de arter som rapporteras vara korrekt bestämda, och de arter
som förekommer ska ha detekterats. Frågan är om detta uppnås när frivilliga,
utan formell utbildning för uppdraget, genomför arbetet? Trots de många projekt
som genomförs med hjälp av volontärer finns det förvånansvärt lite information
om i vilken grad rapporterna stämmer med resultat erhållna från professionella
biologers inventeringar.
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I en studie av bentiska makroevertebrater (det vill säga bottenlevande tämligen
stora ryggradslösa djur som insekter, kräftdjur och musslor) i strömmande
vatten (Fore et al. 2001) kunde volontärer, som hade tränats inom projektet men
inte hade relevant formell utbildning, sortera ut djur från detrius i prov och
korrekt ange taxa till familj med hjälp av bestämningslitteratur som i huvudsak
innehöll bilder, alltså inte traditionella dikotoma nycklar. I denna studie var
syftet att undersöka stora skillnader vattenmiljö med hjälp av biodiversitet, och
det generella resultatet från volontärernas arbete stämde väl överense med det
från en jämförelsegrupp av professionella biologer som bestämde djuren till
släkte eller art. Dock påpekar författarna att det inte är tillräckligt att bestämma
taxa till familj då mindre skillnader i vattenkvalitet är studiesyftet.

En studie av hur väl amatörer kan detektera förekomsten av en insekt, jämfört
med professionella biologer, har gjorts i USA (Fitzpatrick et al. 2009). Insekten
som studerades var Adelges tsugae, familjen Adelgidae (barrbladlöss). Arten är
flygoförmögen, stillasittande och sprids passivt; den påminner i sitt uppträdande
alltså mycket om en växt, så sannolikheten att människor kan detektera
förekomst av en viss växtart bör vara liknande. Amatörerna fick 15 minuters
träning i att känna igen insekten och biologerna hade lång erfarenhet av insekten
och dess miljö. De erfarna biologerna rapporterade fler populationer än vad
volontärerna gjorde; de populationer som saknades i volontärernas rapporter
var huvudsakligen de som bestod av få individer (Fitzpatrick et al. 2009).
Dock, även erfarna inventerare riskerar att förbise förekomster, detta gäller
speciellt arter som är ovanliga i miljön (Milberg et al. 2008). Svårigheten att
verkligen detektera alla förekomster leder till att det finns en fara i att dra
slutsatsen ”arten finns ej här” utifrån avsaknad i rapporter. Det är alltså viktigt
att inte dra denna slutsats bara för att en art inte är rapporterad från ett visst
område. Om ”finns ej” ska finnas med som en rapportmöjlighet, och alltså som
möjlig slutsats, måste arten medvetet eftersökas, inventeraren måste vara väl
bekant med arten och ett specifikt område ska inventeras (Bois et al. 2011).

Generellt ger litteraturen stöd för uppfattningen att volontärer kan göra ett gott
arbete med att hitta och bestämma arter. De utbildningar som inkluderas i
detektion av invaderande växtarter (Bois et al. 2011, Gallo & Waitt 2011) syftar
inte till att utbilda och träna förmågan att artbestämma vilken art som helst
genom traditionella nycklar utan fokuserar på bestämning av de arter som ingår
i projektens frågeställning; andra arter finns i bakgrunden som ”övriga växter”.
Dock, det är en tämligen omfattande artlista (totalt 144 arter i Texasprojektet,
men lokala grupper väljer ut en lämplig sublista för området [handledning i Gallo
& Waitt 2011]), vilket tyder på att en god allmän kunskap i artbestämning måste
till för komplett identifiering. Artikeln antyder att alla deltagare inte känner igen
alla arter; volontären når nivån ”expert” efter 25 godkända rapporter
(handledning i Gallo & Waitt 2011). Detta understryker att ”ej rapporterad” inte
får förväxlas med ”finns ej” när rapporter analyseras, om inte arten i fråga är
specifik eftersökt.
Oavsett mängd av och kvalitet på träning och utbildning finns alltid en risk för
felbestämning av arter. Det är därför lämpligt att förekomster dokumenteras
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med foto eller insamlat exemplar (foto är krav för alla rapporter i Texasprojektet
[Gallo & Waitt 2011] medan man i New England endast har fotokrav för vissa
arter [Bois et al. 2011]) och att rapporter kvalitetsgranskas genom att
professionella botaniker gör en rimlighetsbedömning och följer upp rapporter
som är förvånande. Uppföljning kan göras genom att granska foto eller insamlat
exemplar, eller i speciella fall genom besök på lokalen; i Texasprojektet granskas
alla rapporter med hjälp av foto innan de inkluderas i databasen (Gallo & Waitt
2011).
Organisation
I Texasprojektet (Gallo & Waitt 2011) är arbetet baserat på regionala team
”satellites” som leds av en volontär med god lokalkännedom och artkunskap.
Ledarna i de regionala teamen rekryterar deltagare, anordnar workshops och
håller kontakt med projektledningen. Deltagarna rapporterar förekomster de
hittar, från sin hemtrakt eller när de är i andra miljöer för till exempel rekreation
eller arbete. Erfarenheten visar att utbildade volontärer har störst sannolikhet
att fortsätta sitt uppdrag om de har fortsatt kontakt med uppdragsgivaren, detta
är ett sätt att behålla motivationen (Bell et al. 2008), i Texasprojektet sker detta
genom de återträffar och kontaktmöjligheter som regionledaren anordnar (Gallo
& Waitt 2011).

I projektet med en växtatlas över invasionsarter i New England (Bois et al. 2011)
arbetade man med enskilda eller grupper av volontärer som får ett område i sin
hembygd att ansvara för under ett år. En anställd inventerare avgränsar området
och avgör vilka specifika områden, i olika miljötyper, inom detta som ska
inventeras. Volontärerna inventerar noggrant, inklusive frånvaro av arter, vid
upprepade tillfällen och uppmanas även att vara uppmärksamma på förekomster
utanför de inventerade områdena (handledning i Bois et al. 2011).
Inom Texasprojektet har man byggt upp en egen webbplats med foton och
bestämningsnycklar, medan man in New England nöjer sig med att referera till
nio olika webbplatser i USA för hjälp med identifiering (handledningar i Bois et
al. 2011, Gallo & Waitt 2011).

Rekrytera och behåll deltagare
Då projektledningen inte har direkt kontakt med presumtiva deltagande
volontärer till olika program rekryteras dessa genom egna webbplatser och
anslag, och genom annonsering om det finns resurser; det optimala är att få med
ett inslag om projektet i nyhets- eller naturprogram (Bell et al. 2008). För
Jordbruksverkets del finns det redan en etablerad kontakt med den primära
gruppen volontärer: jordbrukare. Rådgivare kan väcka intresse för främmande
arter och stimulera jordbrukare till inrapportering; självklart kan även rådgivare
rapportera in observationer.
Eftersom detektion av främmande och expanderande arter görs bäst i områden
där dessa har hög sannolikhet att påträffas, vilket utöver odlade fält är
ruderatområden, jordhögar, hamnområden och bangårdar. Det är därför
angeläget att komma i kontakt med intresserade volontärer som av något skäl
vistas vid sådana områden. Utöver jordbrukare kan dessa vara hamnarbetare,
byggnadsarbetare, miljöinspektörer eller amatörbotaniker.
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Ett sätt att nå ut utanför jordbrukarkretsar kan vara att sprida artlistan
(Appendix 1) och bestämningsmaterial via Sveriges botaniska förening; personer
man då får kontakt med har troligen god kunskap om artbestämning och intresse
för förändringar i floran. Människor som i dagsläget inte är intresserade av
växter undersöker sannolikt inte vad det är för art de påträffar om de inte
känner igen en planta. De som redan deltar i projektet kan ombes att sprida
information och uppmuntra vänner och bekanta att bli rapportörer.
Svårare än att rekrytera kan vara att behålla deltagare i programmen; det krävs
att volontärerna känner att de får ut något av det (även om de inte uttrycker det
så), det kan vara känslan att bidra till viktig kunskap eller känsla av tillhörighet i
det sociala sammanhang projektet är (Bell et al. 2008).
Det är viktigt att rapportörer får återkoppling om hur rapporterna används och
vad kunskapen om de rapporterade arterna leder till (Bell et al. 2008). För att
behålla intresserade volontärer och även behålla och förbättra artkunskapen
rekommenderas årliga återträffar (Bois et al. 2011, Gallo & Waitt 2011).

I Sverige i dag

Floraväktare och landskapsfloror
För hotade växtarter finns i Sverige sammanslutningen ”Floraväktarna”
(Aronsson 2007) som en del i Sveriges Botaniska Förening
(http://www.sbf.c.se). Här är det huvudsakliga uppdraget att följa upp
förekomsten av hotade och sällsynta arter, så därför behandlar de flesta
rapporter redan kända lokaler vilka floraväktarna besöker enligt uppgjort
schema, men rapporter om fynd från nya lokaler förekommer också.

Ett omfattande arbete som görs av volontärer i Sverige är arbetet med
landskapsfloror inom Sveriges Botaniska Förening, där ett stort antal botaniskt
intresserade människor detaljinventerar inom varje landskap.
Inventeringsformen är mycket bra för att detektera ovanliga arter, eftersom
intresserade och kunniga människor ägnar mycket tid åt att kartlägga hela
floran. På grund av de noggranna inventeringarna kan informationen i
landskapsfloror även användas för att dra slutsatser om avsaknad av en art i ett
område vid en viss tidpunkt: arter som inte rapporteras från inventeringarna
fanns med största sannolikhet inte i området vid tidpunkten för inventeringen.
Arbetet med landskapsflororna sker ideellt och tar mycket tid, och det går
åtskilliga år mellan utgivningen av en flora och den följande uppdateringen,
vilket gör dessa publikationer mindre lämpade för att följa upp arter som bör
kontrolleras.
Artportalen
Ett system för frivillig rapportering av fynd av levande organismer är i bruk i
Sverige: Artportalen (http://www.artportalen.se), dit allmänheten kan
rapportera observationer. År 2010 använde 15 116 rapportörer systemet och
antalet besökare var cirka 375 000. Ungefär 75 % av samtliga rapporter gäller
fåglar. Drygt 600 000 observationer i gruppen växter och svampar har
rapporterats det senaste året.
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I Artportalen kan vem som helst rapportera fynd efter att ha registrerat sig som
användare. Fynd av växter rapporteras som art eller vissa fall som
underart/varietet. Taxa rapporteras med vetenskapligt eller svenskt namn, och
synonymer hanteras genom att man får fram det i Artportalen använda namnet
om man anger en synonym. Vidare efterfrågas antal och enhet (där enhet väljs
från en lång rad alternativ, inklusive termer lämpliga för svampar, mossor och
alger), koordinater (karta där man kan pricka in lokalen finns som hjälp för
detta), lokalnamn, biotop (fritext), datum, utvecklingsstadium (väljs från
detaljerad lista som inkluderar termer lämpliga för svampar, mossor och alger).
Det finns utrymme för kommentarer (fritext) och för att ange om
herbarieexemplar är insamlat.

De rapporter som sänds till Artportalen granskas av sakkunniga före publicering
om de innehåller arter som är tidigare okända i ett område eller arter som inte
har påträffats på länge i området. Övriga fynd publiceras direkt och
kvalitetsgranskas i efterhand av ansvariga från Sveriges Botaniska Förening
(SBT).
Det är rimligt att tänka sig att de som är floraväktare eller som rapporterar
observationer av växtarter till Artportalen är människor som har ett generellt
intresse av växter och natur. Det är också fullt begripligt att dessa personer inte
överdrivet ofta rapporterar in ”vanliga arter”, som exempel kan nämnas att både
det mycket vanliga gräsogräset Elytrigia repens (kvickrot) och det sällsynta
gräset Echinochloa crus-galli (hönshirs) rapporterades till Artportalen fem
gånger från Skåne 2011. Artportalen förefaller därför lämplig för att samla
rapporter om ovanliga arter men mindre lämplig för att avgöra om en art är
vanlig i ett område.
En ny version av Artportalen, Artportalen 2, är snart färdig och ska ersätta den
tidigare. Den nya kommer att samordnas med den norska motsvarigheten
Artsobservasjoner, så att alla rapporterade fynd i båda länderna kommer att
utgöra en databas. Det blir enkelt för användare att rapportera över
nationsgränsen: fynd som görs i Norge kan rapporteras på svenska genom
svenska Artportalen, till exempel.

I den nya versionen av Artportalen kommer det att bli möjligt att, utan kostnad,
definiera egna projekt, alltså att få sammanställning av de rapporter som
kommer in utifrån eget önskemål (som arturval och geografiskt
förekomstmönster). För mer avancerade önskemål, som att ha en fråga om
vilken (eventuell) gröda arten förekommer i, kommer det att bli en kostnad
(ännu ej bestämd). Det blir även möjligt att ha rapportformuläret på en extern
webbplats (till exempel på Jordbruksverkets webbplats och/eller på
Ogräsrådgivaren [2011]) och låta data gå direkt in i Artportalens databas.
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Artbestämning
Befintliga möjligheter

Det är synnerligen viktigt att de rapporter som används för utvärdering av arters
förekomst är korrekta. När det gäller ovanliga arter ger en falsk positiv rapport,
alltså att en art har rapporterats från en plats där den i verkligheten inte
existerar, stora felaktigheter i det erhållna utbredningsmönstret (Royle & Link
2006).

Det är naturligtvis svårt att rapportera något man inte känner igen, och det ligger
i sakens natur att de flesta människor som passerar plantor av arterna i
Appendix 1 inte känner igen dessa; arterna är ju ovanliga. Därför är det mycket
viktigt att rapportörerna av framtida och expanderande ogräs får tillräcklig
information och material för att kunna bestämma de efterfrågade arterna
korrekt.
För korrekt artbestämning krävs det ofta sådan information som man finner i en
traditionell flora, som Krok et al. 2001. Dock är bildfloror (Nylén 1992, Ursing
2002, Mossberg & Stenberg 2003, Anderberg & Anderberg 2011) mycket bra
hjälpmedel för konfirmering av nycklingsresultatet eller för att få en uppfattning
om vad det kan vara för art man ser. Ytterligare hjälpmedel är de två
elektroniska floror som har utvecklats i Sverige: Ogräsrådgivaren (2011) och
Digiflora (2011, Nordenstam et al. 2008), vilka båda använder sig av en metod
där användaren får förslag på till exempel olika former på blad och färger på
blomma, och de val som görs leder till en eller flera möjliga arter - ju fler
karaktärer som specificeras ju färre arter att välja på blir det. Då förslagen
presenteras med foto finns det goda möjligheter att användaren kan avgöra om
förslaget är helt fel. För arter som i hög grad liknar varandra är det, som i
traditionella nycklar i bokform, nödvändigt att studera detaljer för att göra en
korrekt bestämning.

Som framgår av Appendix 1 (artlista) är inte alla 48 arter vars förekomst bör
övervakas upptagna (varken med det namn som anges i Appendix 1 eller som
synonymer) i den traditionella svenska floran (Krok et al. 2001), i svenska
bildfloror (informationen i Appendix 1 gäller Mossberg & Stenberg [2003]; de
arter som inte tas upp i denna tas inte heller upp i Nylén [1992] eller i Ursing
[2002]), eller i den webb-baserade Virtuella Floran (Anderberg & Anderberg
2011). Inte heller ingår alla arter i de webb-baserade nycklarna Ogräsportalen
(2011) eller Digiflora (2011). I Artportalen (2011) ingår samtliga här nämnda
arter såsom sökbara, men på denna webbplats finns inga beskrivningar av arter i
text eller bild, bortsett från att enstaka förekomstrapporter inkluderar foto.

Ogräsrådgivaren

Ogräsrådgivaren (2011) inkluderar, som namnet antyder, arter som förekommer
som ogräs i Sverige och ger råd om kontroll. De flesta av dessa arter är vanliga
ogräs, vilket förklarar varför majoriteten (30 stycken) av arterna i Appendix 1
saknas i denna nyckel. Ogräsrådgivarens nyckel ger möjlighet att artbestämma
inte endast blommande plantor utan även unga groddplantor (från det att
hjärtblad kommit upp), i det senare fallet leder dock nyckeln ibland endast till
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släkte eller till grupp av arter/släkten. Ogräsrådgivarens inriktning på endast
ogräs ger ett mer hanterligt antal arter (239 stycken, Ogräsrådgivaren 2011) att
välja mellan än vad traditionella nycklar har, vilket kan vara tilltalande om man
inte är van artbestämning. Det finns även en tämligen stor sannolikhet att
plantor som förekommer som just ogräs är arter som är inkluderade i nyckeln.
Nackdelen med det begränsade arturvalet är att en art som inte ingår i nyckeln
kan bli misstagen för en inkluderad art, man kan även tänka sig att användare
inte har energin att gå till en annan nyckel om bestämningsförsöket inte leder till
en rimlig art. I några fall listas möjliga förväxlingsarter i Ogräsrådgivaren, och
användaren får då gå vidare med artbestämningen

För de ingående arterna finns artbeskrivningar med bilder på olika
utvecklingsstadier. Håkan Fogelfors (personlig kommunikation) är intresserad
av att inkludera fler arter i Ogräsrådgivaren. För varje ytterligare art som ska
inkluderas krävs information om groddplantans karaktärer samt tydliga foton av
arten i olika utvecklingsstadier. Ogräsrådgivaren har för närvarande inte annan
finansiering än att den har serverutrymme hos SLU.

Digiflora

Digiflora (2011) togs fram 2008 i syfte att tillhandahålla en nyckel som är relativt
enkel att använda även för personer med begränsad kunskap om botanik och
artbestämning av växter; liksom traditionella floror fungerar den inte på unga
groddplantor. Digiflora (2011) innehåller (nästan) alla arter som återfinns i
Virtuella Floran (Anderberg & Anderberg 2011) och länkar till denna för foton
och beskrivningar. Av arterna i Appendix 1 saknas 13 i Digiflora.
Digiflora utvecklades och drivs helt ideellt. Upphovsmännen till Digiflora är
mycket positivt inställda till att inkludera fler arter (Ingmar Tönnby, personlig
kommunikation), men påpekar att de inte kan garantera Digifloras fortlevnad i
framtiden. Ett förslag är att kontakta naturhistoriska riksmuseet eller
artadabanken för att undersöka om de är intresserade att härbärgera Digiflora
på sina servrar (de har redan Virtuella floran respektive Artportalen, och
möjlighet till artbestämning kan tänkas vara av intresse för att komplettera
dessa). För att komplettera Digiflora behövs den information som normalt kan
hittas om arter i Virtuella floran, och dessutom ett foto med copyright som tillhör
Digiflora.

Virtuella floran

Virtuella floran (Anderberg & Anderberg 2011) skapades på uppdrag av
Naturhistoriska riksmuseet (Nrm) och syftet var att inkludera alla inhemska och
bofasta arter, samt sådana som etablerat sig och betraktas som naturaliserade.
Dessutom ingår ett antal tillfälliga arter som ändå är tämligen vanliga. Numera
saknar floran finansiering för annat än att den har utrymme på Nrm:s server.
Därför uppdateras den endast sporadiskt på volontärbasis (Arne Anderberg,
personlig kommunikation). Av arterna i Appendix 1 saknas 13 i Virtuella floran.
Upphovsmännen kompletterar gärna floran, det behövs ett foto och en text för
varje art (Arne Anderberg, personlig kommunikation).
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Åtgärder

Ett antal av arterna i Appendix 1 kan inte artbestämmas med tillgänglig svensk
litteratur och de nämnda elektroniska hjälpmedlen eftersom de inte är
inkluderade (Appendix 1), fem av arterna finns inte i någon av de nämnda
publikationerna. Alltså måste möjligheterna till korrekt bestämning av de
ingående arterna förbättras.

För att möjliggöra och underlätta identifiering av samtliga arter som bör
kontrolleras föreslår vi framtagandet av ett dokument med artlistan (Appendix
1) kompletterad med foton eller teckningar av arterna i olika utvecklingsstadier
och vidare med teckningar och beskrivningar av nyckelegenskaper. Utöver att
vara ett nödvändigt verktyg för artbestämning kan en sådan illustrerad artlista
även hjälpa till att väcka intresse och uppmuntra uppmärksamhet på dessa arter.
Dokumentet ska finnas elektroniskt och utskrivbart på Jordbruksverkets
webbplats och även vara möjligt att beställa som trycksak (foton kräver god
färgutskrift för att vara meningsfulla). En layout med artblad skulle göra
dokumentet överskådligt och dessutom lätt att komplettera med tillkommande
arter. Vi uppskattar arbetet med text och layout till en dag per art; total knappt
400 arbetstimmar för att inkludera samtliga arter i Appendix 1.

Det är knappast helt enkelt att ta foton av alla arter, eftersom många är sällsynta
i Sverige. För att undvika längre fotoresor och/eller osäkerheten med att försöka
samla in frön från naturliga bestånd kan frön köpas och plantor dras upp. Ett
företag som säljer frön av många ogräsarter är Herbiseed (www.herbiseed.com)
i England; i januari 2012 fanns frön av 39 av de 48 arterna i Appendix 1 i lager.
Genom att ta flera foton per art och utvecklingsstadium kan olika foton allokeras
till den illustrerade artlistan, Ogräsrådgivaren, Digiflora och Virtuella floran, och
de tre senare kan alltså få tillgång till foton utan separata fotokostnader och utan
svårigheter med att få copyright från andra källor. Vi uppskattar omfattningen av
arbete med uppodling och fotografering till cirka 160 arbetstimmar fördelade på
tre månader.
För att komplettera Ogräsrådgivaren beräknar Håkan Fogelfors (personlig
kommunikation) att det åtgår cirka 400 arbetstimmar, plus att foton och visst ITstöd behövs. Förutsatt att foton finns tar det ungefär två arbetsveckor att
komplettera Virtuella floran med 13 ytterligare arter (Arne Anderberg, personlig
kommunikation), och när detta arbete är klart åtar sig Digiflora (Ingmar Tönnby,
personlig kommunikation) att lägga in dem i nyckeln utan kostnad.
Eftersom Ogräsrådgivaren finns på SLU:s server och Virtuella florans på Nrm:s,
så finns dessa resurser tillgängliga för allmänheten under överskådlig framtid.
Digiflora är placerad på en kommersiell server där utrymme hyrs och finansieras
av upphovsmännen (cirka 400 kr per år, Ingmar Tönnby, personlig
kommunikation). För att säkra tillgången till Digiflora bör alltså åtgärder vidtas
för att placera denna resurs på en server som drivs av en offentlig institution.
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Registrering av förekomst
Fältblankett och rapportering

Som stöd för rapporterare har en fältblankett tagits fram (Appendix 2). Arbetet
med blanketten gjordes enligt metoden ”trial-and-error”, det vill säga ett förslag
togs fram, denna blankett användes för att skriva rapporter om verkliga
förekomster och omarbetades utifrån funna svårigheter och oklarheter tills den
fungerade väl. Den nuvarande blanketten kan användas för alla arter.

Det som skiljer informationen som efterfrågas på fältblanketten från
Artportalens formulär är en tydlig fråga om ”eventuell gröda”, mer detaljerade
frågor om antal och beståndsstorlek, och blanketten har färre och enklare termer
för att ange enhet och utvecklingsstadium. Fältblanketten ger möjlighet att
rapportera ytterligare observationer i fritext.

Försöksinventeringar har lett till att rapportformuläret (Appendix 2) har blivit
utformat på ett artoberoende sätt. Det var uppenbart att växtsätten varierade
mellan populationer av samma art i så hög grad att det inte är rimligt att använda
artspecifika rapportformulär (detta skulle visserligen, teoretiskt, kunna ge ännu
mer information, men det är viktigt att ha ett tydligt och begränsat uppdrag,
annars är sannolikheten stor att det blir fel eller inte blir gjort alls). Därför är
formuläret (Appendix 2) utformat så att observatören själv anger till exempel
hur antal är räknat eller uppskattat, och vederbörande avgör också själv om hela
eller endast en del av beståndet ska räknas.
Fältblanketten kan fyllas i elektroniskt på Jordbruksverkets webbplats, även med
ingång via Ogräsrådgivaren. Uppgifterna går in i Artportalen (om en sådan
koppling upprättas) och rapportering kräver inloggning; vem som helst kan
registrera sig som användare. Genom att koppla rapporterna till Artportalen får
man, utan extra kostnad, tillgång till den kontroll av rapporter som görs i denna.

Inventering

För att få detaljerad information om artförekomst, inklusive information om
avsaknad av förekomst, kan volontärer få träning i inventeringsteknik och
utökad artkännedom (Bois et al. 2011). Områden som väljs ut för inventering
kan vara hamnområden, bangårdar och annan störd miljö. För att rapporter om
avsaknad av en viss art ska vara värdefull får inte det inventerade området vara
för litet. Vid inventeringstillfällena ska även uppseendeväckande artförekomster
som inte ingår i det avsatta området noteras (Bois et al. 2011, Gallo & Waitt
2011), vilket då ger samma typ av rapport som beskrivs ovan och inte kan
nyttjas för att belägga frånvaron av en art.

Uppskattning av arters etableringsförmåga
Problematik

Utöver att detektera arters förekomst är det av vikt att studera
regenereringsförmågan i syfte att avgöra om arter som förekommer sällan i ett
område, eller som sällan förekommer som ogräs, har möjlighet att etableras och
spridas i miljön.
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Om rapporterade förekomster av en art endast har sitt ursprung i fröspridning
från andra områden är sannolikheten att arten ska utvecklas till ogräs i närtid
tämligen liten. Om arten däremot har förmåga till frösättning och groning lokalt
är det av vikt att utreda om groningstajmningen leder till möjlighet till
etablering. För perenna arter gäller även att utreda möjligheten till vegetativ
reproduktion via rötter, rhizom eller knölar. Detekterade förekomster av olika
arter i olika miljöer bör i detta syfte följas upp av professionella botaniker
och/eller tränade volontärer.

Möjlig metod 1: Uppföljning utförd av botaniker

Genom att nyttja lokalinformationen från Artdatabanken och/eller direkt
information från jordbruksrådgivare och köra slingan Stockholm-ÖrebroGöteborg-Malmö-Simrishamn-Karlskrona-Stockholm (drygt 1500 km och cirka
19 h körtid enligt Google Earth) kan en person under fem dagar besöka en stor
mängd lokaler som har rapporterats för arterna i Appendix 1 (Artportalen 2011).
Lokalerna bör besökas tre gånger om året: förslagsvis i) mitten av juni, ii)
månadsskiftet juli-augusti och iii) mitten av september, i syfte att kunna
observera groningsförlopp, eventuell blomning och dito frösättning.
För startårets första inventering får man räkna med att det åtgår tid och
körsträcka för att hitta lokaler. Från denna första arbetsinsats kan sedan de arter
och lokaler vars utvecklig ska följas väljas ut. Lokalerna bör vara sådana att de
har liten risk att bli förstörda av mänsklig aktivitet (exempelvis bortforsling av
jordhögar eller asfaltering), och arterna bör i första hand vara de ur Appendix 1
som bedöms ha störst betydelse som ogräs i närtid. Hur många lokaler och arter
som ska inkluderas är en fråga om arbetstid och kostnad, men minst två lokaler
per art krävs för att möjliggöra statistisk utvärdering; i praktiken krävs då tre
lokaler/art för att ha marginal om någon lokal förstörs.
Försöksinventeringar har genomförts genom att fem lokaler med arter ur
Appendix 1 valdes ut med hjälp av Artportalen; två arter (Ambrosia artimisifolia
[malörtsambrosia] och Echinochloa crus-galli [hönshirs]) och växtplatser i olika
miljöer; ruderatmark och åkermark. Platserna besöktes första gången vid två
tillfällen hösten 2010, då bestånden inventerades och beskrevs noggrant.

Hösten 2011 gjordes återbesök på lokalerna. Tyvärr var två stycken bortforslade
(jordhögar). På de övriga observerades inte någon nyetablering av Ambrosia
artemisiifolia (malörtsambrosia); det återstår alltså fortfarande att utreda
huruvida denna art, inom snar framtid, har möjlighet att etablera sig i Sverige.

Möjlig metod 2: Uppföljning utförd av volontärer

Ett alternativ till att anlita professionella botaniker för uppföljning är att bygga
upp ett system med volontärer som liknar Floraväktarna (Aronsson 2007).
Intresserade frivilliga ska då få utbildning och träning i att beskriva växtstadium
och ska åta sig att besöka utvalda populationer vid bestämda tillfällen; tre gånger
per växtsäsong som beskrivits ovan, och ska då komplettera fältblanketten
(Appendix 2) med foton som tydligt visar eventuell blomknopp, blomma, frukt,
frö eller vegetativa skott. Vilka lokaler som ska följas måste avgöras av
professionella botaniker: en resa, enligt ovanstående beskrivning, till lokaler som
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har rapporterats och som finns rimligt nära deltagande volontärer. Det förefaller
rimligt att volontärer som kan vara intresserade av sådana uppdrag kan nås
främst genom Svensk Botanisk Förening.

Experiment

En ytterligare möjlighet för att få kunskap om arternas förmåga att i nuvarande
klimat etablera sig i Sverige är att så frön vid olika tidpunkter och följa
groddplantornas etablering, plantans utveckling och dess möjlighet till
reproduktion.

Detta har gjorts i några fall i Sverige. Frön av Conyza bonariensis (boliviabinka)
och Conyza canadensis (kanadabinka) såddes upprepade gånger under den
möjliga fröspridningsperioden i Östergötland (Karlsson & Milberg 2007).
Boliviabinka grodde under sensommaren till sent på hösten, alltså vid tämligen
låga temperaturer, vilket i nuvarande klimat ledde till hög mortalitet under
vintern, medan kanadabinka krävde högre temperatur för groning, och många av
de frön som såddes en säsong grodde inte förrän påföljande vår (Karlsson &
Milberg 2007). I dagens östgötska klimat hindras alltså etableringen av
boliviabinka av att groning sker vid låg temperatur och plantorna inte överlever
vintern, medan kanadabinka klarar sig genom att huvudsakligen gro relativt sent
på våren och därvid undkomma vintermortaliteten. På grund av den sena
groningen på våren är kanadabinka för närvarande inte konkurrenskraftig mot
höstgrodda grödor eller de som grott tidigare på våren. Båda arterna
förekommer som besvärliga vinterannuella ogräs i klimat med något mildare
höstar och vintrar (Thébaud & Abbot 1995). I en annan studie såddes två
problemogräs – med för närvarande Skånsk tyngdpunkt – i Östergötland och
Uppland (Milberg & Andersson 2006). Slutsatsen var att Bromus sterilis
(sandlosta), men inte Alopecurus myosuroides (renkavle), hade möjlighet att
etablera sig som aggressivt ogräs längre norrut.
För att få en detaljerad kunskap om de olika arternas regenereringsförmåga bör
frön från tre populationer sås i krukor i tre olika odlingsklimat i Sverige, och
under hela den period fröspridning är möjlig, vilket leder till ett mycket
omfattande experiment. Det går att genomföra mindre studier som ändå är
meningsfulla genom att så frön under den möjliga fröspridningsperioden i
endast ett klimat i Sverige, nämligen i sådant klimat som idag gränsar till klimat
där arten är etablerad. Det senare upplägget bör gå att genomföra på 20 % av
heltid under två år för tio utvalda arter.

Sammanställning av rapporter

De rapporter som kommer in via fältblanketten (Appendix 2) kommer att skilja
sig från de som kommer från direktrapportering i Artportalen genom att de förra
innehåller information om i vilken (eventuell) gröda ogräset förekommer, och
även innehålla information om populationens storlek och lokala utbredning.
Observera att en förekomst kan rapporteras flera gånger; vid ungefär samma
tillfälle av olika personer och/eller flera gånger under en växtsäsong. Varje
rapport räknas som en observation i Artportalen. Det är viktigt att inte betrakta
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sådana upprepade rapporter som olika förekomster, utan istället använda
informationen för att få en säkrare bild av förekomstens omfattning och dess
utvecklig över tid. Det är även troligt att olika rapporter om samma
planta/population inte är rapporterade med exakt samma koordinat, alltså går
det inte att anta att olika koordinater betyder olika förekomster. Det är i
skrivandets stund oklart om, och i så fall i vilken omfattning, man kommer att
kunna till exempel definiera en population som allt inom en viss,
storleksbestämd, geografisk yta.

För årliga sammanställningar om arternas förekomst och generella utbredning i
Sverige ska alla rapporter användas, alltså även direktrapporter till Artportalen.
Sådana rapporter kommer att kunna fås tämligen enkelt ur Artportalen 2 (Johan
Nilsson & Mora Aronsson, personlig kommunikation).

Rapporter som kommer via fältblanketten (Appendix 2) ska utöver ovanstående
analyseras med avseende på gröda. Informationen om populationsstorlek ska
användas för att detektera eventuellt växande populationer. Efter den första
säsongen kan all data analyseras med avseende på förändringar över tid.
Information om utbredning och uppträdande hos de övervakade arterna ska
publiceras på Jordbruksverkets webbplats, och Ogräsrådgivaren kan länka till
denna information eller inkludera den direkt.

Implementering
Organisation

Jordbruksverket har redan tillgång till en organisation som påminner om den
som har varit mycket framgångsrik med att detektera främmande arter i Texas
(Gallo & Waitt 2011). En huvudansvarig person, som bör ha god kunskap om
ogräs, botanik och växtekologi (förslagsvis anställd på Jordbruksverket), står i
kontakt med jordbruksrådgivare (som motsvarar ansvariga i regionala team
”satellites” i Texas) som ju i sitt ordinarie arbete har kontakt med jordbrukare
(som motsvarar deltagare i regionala team).

Jordbruksrådgivarna har lokalkännedom och grundläggande kunskap om ogräs,
växtarter och artbestämning, vilket gör det förhållandevis enkelt för dem att
detektera nya arter och bistå jordbrukarna med artbestämning av plantor av
okänd art. Jordbrukarna är de som känner sin gård och sin omgivning bäst, och
har stor sannolikhet att komma i kontakt främmande arter i området. Årliga
träffar med den huvudansvarige och jordbruksrådgivarna och
jordbruksrådgivarnas regelbundna kontakter med jordbrukarna/observatörerna
ger den uppföljning och feedback som är nödvändig för att säkra kvaliteten och
ge volontärer inspiration att fortsätta och förbättra sin kunskap ytterligare (Bell
et al. 2008).

Åtgärder

 Slå fast vilka arter som ska ingå (Appendix 1), och uppdatera denna lista en
gång om året.
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 Skapa en sida på Jordbruksverkets webbplats som i) förklarar problematiken
med arter som kan utvecklas till ogräs eller expandera som ogräs och ii)
presenterar artlistan i Appendix 1.
 Tag fram en illustrerad artlista, med tydliga foton, teckningar och
beskrivningar, lämpligen utskrivbart som en A4 per art.
 Underlätta artbestämning av samtliga arter i Appendix 1 genom att ge i
uppdrag till huvudmännen för Virtuella floran, Ogräsrådgivaren och Digiflora
att inkludera de arter som för närvarande saknas (Appendix 1); fotografering
bör kunna samordnas med illustrerade artlistan. punkten ovan.
 Avtala med Artportalen om ett utökat rapportsystem (Appendix 2) där man,
utöver Artportalens standardutförande, även får information om eventuell
gröda och beståndets utbredning. Rapporterna görs från Jordbruksverkets
webbplats, via Ogräsrådgivaren eller på Artportalen och informationen
samlas i Artportalen.
 Avsätt arbetstid till en person som ska ansvara för i) information på
Jordbruksverkets webbplats, inklusive illustrerade artlistan, ii) kontakter med
och utbildning av jordbruksrådgivare och iii) analyser av rapporterade
förekomster samt uppföljning av ogräsens uppträdande i fält.
 Ge i uppdrag till jordbruksrådgivare att ta upp problematiken möjliga
framtida och expanderande ogräs med jordbrukare.
 Uppmuntra jordbrukare att vara uppmärksamma på arter de inte känner igen,
och om möjligt artbestämma och rapportera till Artportalen eller diskutera
fyndet med jordbruksrådgivare.
 Eftersträva kontakter med ytterligare grupper som kan vara intresserade av
att rapportera ogräs, en tänkbar grupp är medlemmar i Svenska Botaniska
Föreningen.
 Tag fram en sammanställning av antal förekomster, geografisk utbredning och
eventuell koppling till viss typ av gröda för varje art efter varje växtsäsong.
Följ förändringar över tid efter det första året. Presentera resultaten på
Jordbruksverkets webbplats.
 Ge i uppdrag till professionella botaniker eller utbilda volontärer att följa
plantornas utveckling och möjliga regenerering på tre lokaler (vilka avgörs av
professionella) arter som bedöms ha störst sannolikhet att inom snar framtid
utgöra problem som ogräs. Presentera resultaten på Jordbruksverkets
webbplats.

Ytterligare möjligheter

Detta avser dels åtgärder som kan vidtas för att behålla kunskap och
engagemang hos rådgivare och volontärer, sprida information och
förhoppningsvis väcka intresse hos en bredare allmänhet att bli
ogräsrapportörer, dels åtgärder som kan vidtas för att utveckla ett mer avancerat
system för artdetektion, inklusive rapport av frånvaro av arter (Bois et al. 2011)
och genomförande av vetenskapligt designade experiment för inhämtande av
kunskap om sannolikheten för frösättning/groning eller vegetativ regeneration
hos arterna i Appendix 1.
 Genomför en årlig informations- och utbildningsdag med jordbruksrådgivare,
där man föregående års resultat, pekar ut speciella problemarter och
presenterar eventuella tillkommande arter som bör kontrolleras. Repetera
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artkunskap och diskutera hur arbetet med att involvera jordbrukare och
eventuella andra som rapportörer fungerar.
Skriv en informativ text om invaderande arter, ogräs och detektion i Sverige
och lägg in i Wikipedia, denna ska referera till och länka till Jordbruksverkets
webbplats.
Nå nya grupper av volontärer genom att annonsera i lokalpress,
papperstidningar och internet. Håll informationstillfällen där projektet
presenteras; målgrupp då främst amatörbotaniker (SBT), rådgivare, och
landbrukare.
Genomför krukförsök för att undersöka förmågan till blomning och
frösättning. Så frön vid upprepande tillfällen under den möjliga
fröspridningsperioden för att få kunskap om artens förmåga att etablera sig
och följ uppkomst och fortsatt utveckling.
Vidareutbilda en grupp volontärer som årligen detaljinventerar, inklusive
avsaknad fynd, med avseende på arterna i Appendix 1.

Kostnadskalkyl

Lönekostnad är beräknat på genomsnittslönen för en ”grön” biolog (SACO:s
lönestatistik, tillgänglig för medlemmar) som 2011 var knappt 30 000 kr/månad,
med tillägg för lkp på 50,5% och OH på 50% vilket ger en kostnad på 67 725
kr/månad. Beräknade kostnader för implementering är sammanställda i Tabell
1.
Personal
En person som har huvudansvar för detektion av möjliga framtida och
expanderande ogräs på Jordbruksverket: uppskattningsvis 20% av heltid,
162 540 kr/år. Denna tjänst är tänkt innehålla ansvar för kommunikation med,
och stöd till, rådgivare samt spridande av information till jordbrukare vid träffar
i Jordbruksverkets regi. Den kan även innefatta presentation av problematiken
med möjliga framtida och expanderande ogräs på Jordbruksverkets webbplats.
Vidare bör i tjänsten ingå årlig sammanställning av de rapporter om arterna i
Appendix 1 som kommer till Artportalen samt presentation av resultaten för
berörda och på webbplatsen. Samma person kan dessutom ha i uppgift att följa
upp förekomster (beskrivet nedan).
Artportalen
Artportalen finansieras av Naturvårdsverket och efter sammanslagningen med
Artsobservasjoner i Artportalen 2 delfinansieras projektet av den norska
motsvarigheten Miljøverndepartementet. Informationen i Artportalen är
tillgänglig utan kostnad, detta gäller även de som vill skapa ett projekt för
sammanställning av rapporter, till exempel av ett urval av arter.

För att möjliggöra användandet av ett eget rapportformulär, med andra frågor än
Artportalens, och för att möjliggöra rapporter direkt från annan webbplats
kommer det att bli en avgift. Storleken på denna kostnad är ännu ej fastställd (24
januari 2012)
Material för artbestämning
Vi föreslår att punkterna 1–5 nedan samordnas så mycket som möjligt, speciellt att
fotografier tas endast en gång per art och utvecklingsstadium.
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1. Foton av 48 arter (Appendix 1). Av ekonomiska och praktiska skäl bör frön
köpas och plantor dras upp istället för att leta efter naturliga bestånd. På
Herbiseed (http://www.herbiseed.com) kostar 1000 g frön mellan GBP 60
och GBP 580 för de aktuella arterna. Om man uppskattar ett genomsnittligt
behov av 10 g per art blir genomsnittspriset cirka 30 kr per art; alltså knappt
1 500 kr för att köpa in frön av alla 48 arter. Arbete med uppodling och
fotografering uppskattar vi kan genomföras på cirka 160 arbetstimmar (tre
halvdagar/vecka under tre månader, plus två hela dagar för uppstart): 67 725
kr.
2. Texter och layout med foton för artblad över 48 arter (Appendix 1): 48
arbetsdagar, 160 000 kr.
3. Komplettering av Ogräsrådgivaren: Håkan Fogelfors (personlig
kommunikation) bedömer att detta tar tre säsonger, och ungefär hälften av de
nu saknade arterna skull bli inkluderade det första året. Håkan Fogelfors ger
en kostnadsuppskattning för inkluderandet av ytterligare 50 arter i
Ogräsrådgivaren enligt följande: a) uppodling och fotografering 85 000 kr, b)
arternas inarbetning i OR:s examinationsscheman 80 h, c) inläggning av foton och
redigering 160 h, arttexter 150 h, d) blanketten, länkning etc 8 h, och e) IT-support
5 000 kr. Alltså totalt 398 h arbetstid, 168 000 kr, plus övriga kostnader på 90 000
kr.
4. Inkluderande av 13 ytterligare arter i Virtuella floran, förutsatt att foton
tillhandahålls genom punkt 1 ovan: 10 dagars arbete som uppdrag, cirka
30 000 kr.
5. Inkluderande av 13 ytterligare arter i Digiflora görs kostnadsfritt om foton tas
fram (punkt 1 ovan) och att punkt 4 ovan genomförs, men med önskemål om
säkrad framtid av Digiflora genom placering på institutionell server.
Nuvarande serverkostnad: 400 kr/år.
Uppföljning av förekomst
Uppföljning av detekterade lokaler som uppdrag till botaniker: ovan beskriven
övergripande körsträcka plus sträckor till lokala växtplatser uppskattas till ca
2 000 km per observationstillfälle. Skattefri ersättning för användande av egen
bil är 1,85 per km (Skatteverket 2012), vilket ger en bilkostnad på 11 100 kr per
år för tre observationstillfällen. Arbetet att följa upp 45 växtlokaler (tre
populationer av vardera 15 arter), inklusive transport, bör kunna genomföras på
en arbetsvecka per tillfälle, alltså på 120 arbetstimmar/år till en kostnad av
50 800 kr; övernattningar (12 stycken, kostnadstäckning: cirka 12 000 kr/år)
och traktamente (15 dagar, 220 kr/dag [Skatteverket 2012], 3 300 kr/år); totalt
77 200 kr/år. Det första året tillkommer uppskattningsvis motsvarande en
inventeringsvecka för att hitta till lokaler som har rapporterats och att välja ut
lämpliga lokaler att följa upp utifrån dessa.

Uppföljning av detekterade lokaler som volontärprojekt: initialt krävs
detektering av professionella inventerare, en veckas arbete och resor enligt ovan,
25 700 kr. Vidare krävs professionella inventerare för att utbilda eller verifiera
kunskap hos deltagande volontärer, detta bör ledas av jordbruksrådgivare,
eventuellt efter utbildning och träning, uppskattningsvis en dag/år på tre-fyra
platser i landet, vilket ger ungefär samma kostnad som en veckas arbete med
inventering; 25 700 kr.
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Etableringsexperiment
Omfattningen av experiment beror på antal arter och hur detaljerad kunskap
som önskas. Tio arters genereringsförmåga, med tre replikerade populationer,
studerat på en utvald plats kräver uppskattningsvis 20 % tjänst under två år.

Tabell 1. Kostnadsuppskattning för sådana åtgärder som vi anser nödvändiga för att
etablera ett robust och tillförlitligt system för inrapportering av nya eller expanderande
ogräsarter i Sverige.
Kostnadspost
Beskrivning
Kostnad (kr) Frekvens
162 540 Årligen
Anställd
20% tjänst hos Jordbruksverket för
övergripande ansvar, koordinering och
handledning.
Artportalen
Avtal om rapportformulär kopplat till
*
Artportalen.
Artbestämning Foton till en illustrerad artlista (Appendix 1,
69 000 En gång
48 arter).
Artblad över 48 arter (Appendix 1).
160 000 En gång
85 000 En gång
Foto för att komplettera Ogräsrådgivaren
(bör dock kunna samordnas med foto för
illustrerad artlista).
IT-kostnad för att komplettera
5 000 En gång
Ogräsrådgivaren.
Övrigt arbete för att komplettera
168 000 En gång
Ogräsrådgivaren.
Komplettering av Virtuella floran (förutsatt
30 000 En gång
att foto tillhandahålls).
Serverkostnad för Digiflora.
400 Årligen
Uppföljning av Detektion och urval av lokaler av personal, en
25 700 En gång
förekomster
vecka första året.
Personal för årlig uppföljning 3 veckor/år,
77 200 Årligen
inklusive resor
ELLER
Personal för utbildning av volontärer för årlig
25 700 Årligen
uppföljning.
* Artportalen 2 är under utveckling, och kostnadsuppskattning har ännu inte kunnat lämnas
(24 jan 2012).
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Appendix 1 – Artlista.

Arter vars utbredning bör bevakas därför att de bedöms vara potentiella framtida eller
expanderande ogräs i Sverige. Information tillgänglig i december 2011. Om inget annat
nämns är uppgifter om förekomst i Sverige hämtade från Krok et al. 2001, Mossberg &
Stenberg 2003, Anderberg & Anderberg 2011 och Artportalen 2011. Namngivning följer
Artportalen 2011. ”Ingår i” avser: A = Artportalen (rapporterad art; samtliga arter är
sökbara), O = Ogräsrådgivaren, D = Digiflora, V = Virtuella floran, K = Krok et al.,
N = Mossberg & Stenberg, vidare används: - = ingår ej, ~ = ingår som del i grupp av arter eller
släkten i Ogräsrådgivaren, eller omnämns i samband med annan art i Virtuella floran.
Vetenskapligt
Svenskt
Nuvarande status
Ingår i:
namn och familj
namn
A - D
Lindmalva Ettårigt besvärligt åkerogräs i USA (Whitson
Abutilon
et al. 2004) och i Ungern (Novák et al. 2009). I V - N
theophrasti
Sverige förekommer arten sporadiskt på
(Malvaceae)
störd mark.
Acroptilon repens
Hinnklint
Perenn som formar täta bestånd genom
- - (Asteraceae)
adventivskott från krypande rötter. Ogräs i
- - åkermark och betesmark i USA (Whitson et al.
2004) och i södra Australien (Parsons &
Cuthbertson 2001). Observerad i
Västergötland (Bertilsson et al. 2002) och
förekommer i Tyskland (Rothmaler et al.
2000).
Renkavle
Ett av de värsta ettåriga gräsogräsen i
Alopecurus
A O D
cerealier i Västeuropa (Holm et al. 1997). I
myosuroides
V K N
Sverige är den bofast i Skåne och på Öland
(Poaceae)
och Gotland och förekommer som åkerogräs,
i Skåne stundom besvärlig (personlig
observation). Förekommer i hela Danmark
(Frederiksen et al. 2006).
A - D
Amaranthus albus
Vit
Dessa fyra amaranter är, som de flesta
V K N
(Amaranthaceae)
amarant
amaranter, ettåriga. Svinamarant och
smalamarant tillhör världens mest spridda
Amaranthus
SkedA - D
ogräs (Holm et al. 1997). Amaranter är svåra V - N
blitoides
amarant
att artbestämma och amaranter av olika arter
(Amaranthaceae)
samexisterar ofta som ogräs. I Sverige är de
SvinA O D
Amaranthus
tillfälliga
och
ovanliga
eller
mycket
ovanliga
amarant
V K N
retroflexus
men rapporterade från södra tredjedelen av
(Amaranthaceae)
landet och längs Östersjökusten.
Amaranthus viridis SmalA - (Amaranthaceae)
amarant
~ - N
A O D
MalörtsEttårig, i Sverige tillfällig men tämligen
Ambrosia
V - N
ambrosia
vanligen inkommande med fågelfrön. I
artemisiifolia
Ungern är den ett vanligt och ökande ogräs
(Asteraceae)
(Novák et al. 2009), medan den är vanlig men
inte speciellt besvärlig som ogräs i USA
(Whitson et al. 2004).
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Ambrosia
psilostachya
(Asteraceae)

Sträv
ambrosia

Amsinckia
micrantha
(Boraginaceae)

Gullört

Anisantha sterilis
(Poaceae)

Sandlosta

Atriplex tatarica
(Chenopodiaceae)

Axmålla

Bidens tripartita
(Asteraceae)

Brunskära

Bromus hordeaceus Luddlosta
(Poaceae)
Bromus secalinus
(Poaceae)

Råglosta

Cardaria draba
(Brassicaceae)

Välsk
krassing

Chenopodium
ambrosioides
(Chenopodiaceae)

Citronmålla

Conyza bonariensis
(Asteraceae)

Boliviabinka

Beståndsbildande perenn med krypande
rötter. Ovanlig och tillfällig i Sverige och
Norge (Lid & Lid 2005), förekommer i
Tyskland (Rothmaler et al. 2000) och är ogräs
i perenna grödor och gräsmarker i USA
(Whitson et al. 2004) och i sydöstra
Australien (Parsons & Cuthbertson 2001).
Ettårig, från Nordamerika och förekommer
som ogräs på Brittiska öarna (NBN 2011) och i
södra Australien (Parsons & Cuthbertson
2001). I Sverige är den tillfällig på åkrar och
ruderatmarker.
Ettårigt gräs som förekommer ganska sällsynt
i Danmark och Sverige. Ogräs i sydvästra USA
(USDA 2011).
Ettårig torktålig art, från Sydeuropa, ogräs i
Ryssland (Afonin et al. 2008). Sällsynt i
Sverige och Norge (Lid & Lid 2005) men
förekommer i Tyskland (Rothmaler et al.
2000).
Ettårig art som är vanlig på fuktig, kväverik
mark i Sverige. Har även observerats på
åkermark i Sverige.
Ettårigt gräs med flera underarter. Vanlig i
södra och mellersta Sverige och förekommer i
åkermark. Ogräs i sydvästra USA (USDA
2011).
Ettårigt gräs som förr var besvärligt ogräs i
Sverige men nu är mycket sällsynt. Förefaller
återkomma på vissa platser inom Brittiska
öarna (NBN 2011), och det senaste året finns
tre rapporter från lokaler i Sverige: Skåne,
Öland och Östergötland, med förekomster i
ruderat- eller åkermark. Ogräs i delar av USA
(USDA 2011).
Perenn som sprids via rhizom och frön. Den
är ett ogräs i tempererade klimat i stora delar
av världen (Holm et al. 1997). Förekommer i
Danmark och i södra delarna av Sverige,
Norge och Finland.
Ettårig art som uppträder som ogräs över
större delen av världen, i USA norrut till
gränsen mot Kanada och i inre Asien norrut
till Balchasjsjön (Holm et al. 1997).
Förekommer sällsynt i Sverige; rapporterad
från Göteborgs- och Stockholmsområdet och
även från Drammen i Norge (Lid & Lid 2005).
Ettårig art som är ogräs främst i varmare
klimat; norrut till Frankrike där den uppträder
som vinterannuell. Den förekommer
sporadiskt i Norden (Lid & Lid 2005).
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A - D
V - N

A O D
V K N

A O D
V K N
A ~ - - N

A O D
V K N
A O D
V K N
A O D
V K N

A - D
V K N

A ~ ~ - N

- - ~ - -

Conyza canadensis
(Asteraceae)

Kanadabinka

Coronopus didymus Hamn(Brassicaceae)
krassing
Cynodon dactylon
(Poaceae)

Hundtandgräs

Cyperus esculentus
(Cyperaceae)

Jordmandel

Datura stramonium Spik(Solanaceae)
klubba

Digitaria
sanguinalis
(Poaceae)

Blodhirs

Echinochloa
Hönshirs
crus-galli (Poaceae)

Galinsoga parviflora Gängel
(Asteraceae)

Galinsoga
quadriradiata
(Asteraceae)

Hårgängel

En ettårig art som förekommer som ogräs
över stora delar av världen, inklusive
kalltempererade områden (Holm et al. 1997).
I Sverige är den vanligt förekommande, dock
inte vanlig som ogräs (personlig observation).
Ett- eller tvåårig art som är ogräs i
tempererade klimat världen över (Holm et al.
1997). I Sverige förekommer den i längs
kusterna söder, oftast tillfälligt.
Flerårigt gräs, ett besvärligt ogräs som sprids
huvudsakligen via ovanjordiska utlöpare,
ökande i Nordamerika (Whitson et al. 2004).
Mycket sällsynt i Sverige och Norge (Lid & Lid
2005). Den förekommer i Tyskland
(Rothmaler et al. 2000) och som ogräs i
Ungern (Novák et al. 2009).
Flerårigt halvgräs som sprids via frön, rhizom
och knölar (i.e. ”jordmandlarna”). Är ett
besvärligt ogräs i Nordamerika (Whitson et al.
2004), har påträffats tillfälligt i Sverige.
Ettårig storväxt ört som tillhör de vanligaste
ogräsen i världen (Holm et al. 1997). Den
förekommer sporadiskt i södra och mellersta i
Sverige samt längs Östersjökusten; oftast på
ruderatmark men även i åkrar.
Ettårigt gräs som uppträder som ogräs i
Nordamerika (Whitson et al. 2004) och södra
Ryssland, där den är under spridning norrut
(Afonin et al. 2008). Ganska sällsynt i södra
Sverige och Danmark, sprids med fågelfrön,
förekommer i Tyskland (Rothmaler et al.
2000).
Ettårigt gräs, mindre vanligt i Sverige,
observeras främst i ruderatmark och vid
fågelbord, men även i åkrar. Ett av de
vanligaste ogräsen i majs och vintervete i
Ungern (Novák et al. 2009), och vida spritt
ogräs i Syd- och Mellaneuropa (Jensen et al.
2010) och USA (Whitson et al. 2004), under
snabb spridning i Norge (Lid & Lid 2005).
Ettårig art som är ogräs i UK (NBN 2011),
delar av USA (USDA 2011) och Ryssland
(Afonin et al. 2008). I Sverige är den mindre
vanlig, men förekommer i stora delar av
landet.
Ettårig art som är ogräs i UK (NBN 2011) och
delar av USA (USDA 2011). Tämligen vanlig i
Sverige, dock oftast inte som åkerogräs
(personlig observation), under spridning.
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A O D
V K N

A - D
V K N
- - - - N

- - ~ - A - D
V K N

A ~ D
V K N

A O D
V K N

A O D
V K N

A O D
V K N

Hibiscus trionum
(Malvaceae)

Timvisare

Nicandra
physalodes
(Solanaceae)

Ballongblomma

Panicum miliaceum Hirs
(Poaceae)

Phalaris minor
(Poaceae)

Småflen

Portulaca oleracea
(Portulacaceae)

Portlak

Rorippa sylvestris
(Brassicaceae)

Strandfräne

Securigera varia
(Fabaceae)

Rosenkronill

Setaria italica
(Poaceae)
Setaria pumila
(Poaceae)

Kolvhirs
Grå
kavelhirs

Setaria viridis
(Poaceae)

Kavelhirs

Silybum marianum
(Asteraceae)

Mariatistel

Ettårig art som är ett vanligt ogräs i Ungern
(Novák et al. 2009) och ett av de mest spridda
ogräsen i världen (Holm et al. 1997). Sällsynt i
Sverige; förekommer tillfälligt från Skåne till
Mälardalen.
Ettårig storväxt art, ett av de mest spridda
ogräsen i världen (Holm et al. 1997). I Sverige
odlas den som prydnadsväxt och uppträder
ganska sällsynt i naturen och som ogräs.
Storväxt ettårigt gräs som är ett av de
vanligaste ogräsen i majs i Ungern (Novák
2009) och ett ogräs i stora delar av USA
(USDA 2011) och Ryssland (Afonin et al.
2008). I Sverige förekommer den tillfälligt i
samtliga odlade trakter.
Ettårigt gräs som förekommer som ogräs i
västra USA (Whitson et al. 2004) och ibland
hittas i åkermark i UK (NBN 2011). Mycket
ovanlig i Sverige.
Ettårig art, vanligt ogräs i USA (Whitson et al.
2004) och i majs i Sydeuropa (Jensen et al.
2010). Förekommer som ogräs i UK (NBN
2011) och Ryssland (Afonin et al. 2008).
Förekommer sällsynt i södra Sverige.
Flerårig med krypande jordstammar,
beståndsbildande. Förekommer som
åkerogräs i UK, då ofta i miljöer som inte är så
fuktiga som där den finns naturligt (NBN
2011), är även ett ogräs i USA (USDA 2011). I
Sverige är den ganska sällsynt men under
spridning och rapporterad från hela landet.
Flerårig, rapporterad som ogräs på några
platser i USA (USDA 2011) och är besvärligt i
södra Ryssland (Afonin et al. 2008). Odlas
som prydnadsväxt i Sverige, sällsynt i
naturmiljön.
Ettårigt gräs, ogräs i sydöstra USA (USDA
2011). I Sverige tillfällig från fågelfrön.
Ettårigt gräs, ett av världens mest spridda
ogräs (Holm et al. 1997), till norra gränsen för
odling i Ryssland (Afonin et al. 2008).
Förekommer i Göteborgsområdet, i övrigt
tillfällig i Sverige.
Ettårigt gräs som är ogräs i USA (USDA 2011),
Ryssland (Afonin et al. 2008) och UK (NBN
2011). I södra Sverige är den tämligen vanlig,
även som åkerogräs.
Ett- eller tvåårig art som tillhör världens mest
spridda ogräs (Holm et al. 1997). I Sverige
odlas den som prydnadsväxt och observeras
ibland som förvildad .
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A - D
V - N

A - D
V - N
A ~ D
V K N

A - - - A - D
V K N

A O D
V K N

A - D
V K N

A
V
A
V

O
K
~
K

D
N
D
N

A O D
V K N
A - D
V K N

Sisymbrium
altissimum
(Brassicaceae)

Hamnsenap

Solanum
carolinense
(Solanaceae)

Stickskatta*

Solanum
physalifolium
(Solanaceae)

Bägarnattskatta

Solanum rostratum
(Solanaceae)

Taggborre

Sorghum halepense Ogräs(Poaceae)
durra

Stachys annua
(Lamiaceae)
Vulpia myuros,
V. bromoides
(Poaceae)

Gulsyska

Råttsvingel,
Ekorrsvingel
Xanthium spinosum Tistel(Asteraceae)
gullfrö
Gullfrö
Xanthium
strumarium
(Asteraceae)

Ettårig art som är bofast i södra Sverige,
förekommer främst längs kusten BohuslänUppland. Ogräs i delar av USA (USDA 2011)
och Ryssland (Afonin et al. 2008).
Flerårigt ogräs i södra och östra USA (USDA
2011) och i Ryssland (Afonin et al. 2008).
Ingen känd förekomst i Sverige men
observerad i Norge (Lid & Lid 2005).
Ettårig art som är ogräs i USA (USDA 2011).
Förekommer i Danmark och södra delarna av
Sverige och Finland, bofast i Skåne och är ett
besvärligt ogräs i fältgrönsaker (personlig
observation).
Ettårigt ogräs i USA (USDA 2011), Ryssland
(Afonin et al. 2008), södra Australien (Parsons
& Cuthbertson 2001) och UK (NBN 2011).
Förekommer sällsynt i Sverige.
Perenn art som förekommer sällsynt i
Sverige. Ogräs i stora delar av USA (USDA
2011), Ryssland (Afonin et al. 2008),
Australien (Parsons & Cuthbertson 2001) och
i majs i Sydeuropa (Jensen et al. 2010).
Ettårig art, sällsynt i Sverige men observeras
tillfälligt, även på åkrar, förekommer sällsynt i
södra Finland uppträder som ogräs i UK (NBN
2011) och Ryssland (Afonin et al. 2008).
Ettåriga gräs, sällsynta i Sverige men
förekommer som ogräs i gräsmattor och vall.
Ogräs i västra USA (Whitson et al. 2004).

A - D
V K N
- - - - A O D
V K N

A - - - N
A - - - N

A ~ D
V K N
A - D
V K N

A Båda Xanthium är ettåriga arter, ogräs i
Ryssland (Afonin et al. 2008), USA (USDA
- 2011), östra Australien (Parsons &
A Cuthbertson 2001) och i majs i Sydeuropa
- (Jensen et al. 2010). De förekommer sällsynt i
Sverige, tillfälliga i UK (NBN 2011).
* Arten Solanum carolinense hade inget svenskt namn vid upprättandet av denna lista;
namnet ”stickskatta” föreslås här efter samråd med Thomas Karlsson, Naturhistoriska
Riksmuseet.
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Appendix 2 – Fältblankett

Fältblankett för observationer av potentiella ogräs eller expanderande ogräs.

Rapportformulär, fältblankett, för arter som är möjliga framtida ogräs eller expanderande ogräs

Vänligen fyll i formuläret så noggrant som möjligt. Besöksdatum:
Art:
Landskap:
Rapportör:
Lokalnamn (gårdsnamn eller dylikt):

Lokalens läge, inklusive utbredning (t.ex. ”vid sten 50 m väst om ladan” eller ”från vägkors och 25 m mot ån”):

Biotop (t.ex. åker/vall/bete/ruderatmark/jorddeponi):

Eventuell gröda
(växande eller skördad):
Koordinater för lokal:
Koordinater mätta (kryssa i):
Koordinatsystem (kryssa i)

Centralt:
RT90:

Norr om:
Söder om:
WGS84/SWEREF 99:

Öster om:
Väster om:
WEREF 99 TM:

Antal
vegetativa:

st, räknat som
(kryssa i):

Strån:

Stjälkar:

Plantor/rameter:

Tuvor:

Antal florala/
blommande:

st, räknat som
(kryssa i):

Strån:

Stjälkar:

Plantor/rameter:

Tuvor:

Antal räknat för
Antal är (kryssa i)
Arean är (kryssa i)

m2, alternativt: hela beståndet (kryssa i):
Räknat:
Uppmätt:

Skattat:
Skattad:

Beståndets area:

×

Om andel av beståndet räknas/uppskattas: andelen var:
Lika:
Tätare:
Glesare:
som/än snittet.

Närmare beskrivning av lokalen och dess biotop, jordbruksåtgärder, jordmån, intressanta följearter etc.

Närmare beskrivning av förekommande utvecklingsstadier etc., till exempel synlig frösättning:

Foto bifogas:

m

Översiktskarta bifogas:
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Rapporten kan beställas från
Jordbruksverket • 551 82 Jönköping • Tfn 036-15 50 00 (vx) • Fax 036-34 04 14
E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se
www.jordbruksverket.se
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