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Sammanfattning 

Den här studien tar upp problematiken med fragmentering och dess påverkan på arters 

spridning och förekomst. Huvudsyftet med studien var att testa teorin om öbiogeografi genom 

att undersöka förekomsten av ett antal kärlväxter på olika åkerholmar med olika avstånd till 

närmaste spridningskälla i form av ett bryn i en närliggande skog. Vi har inventerat 40 stycken 

par av åkerholmar (öar) och skogsbryn (fastland) i ett jordbrukslandskap i Stockholms län. 

Inventeringsresultatet har analyserats med hjälp av univeriata linjära modeller-, och multiveriat 

ordination. Resultatet visar att teorin om öbiogeografi bara delvis kan förklara 

förekomstmönster för kärlväxter på åkerholmar. Vidare fann vi att spridningen av arter 

begränsas av åkerholmens storlek. Avstånd hade en effekt på artsammansättningen på 

åkerholmar. Vårt resultat visar på ett behov av att se till fragmentsstorlek samt grad av isolering 

som viktiga faktorer som styr möjligheten för att arter i framtiden ska kunna sprida sig till nya 

habitat. 

 

Nyckelord 

Åkerholmar, spridning, art-areasamband, art-isolationssamband   

Abstract 

This study address the problem of fragmentation, and its impact on species distribution and 

abundance. The main aim of the study was to test the theory of island biogeography using plant 

species prevalence from field islets at different distances from nearest “mainland”. We have 

studied 40 pairs of field islets (islands) and forest edges (mainland) in agricultural landscapes 

in the Stockholm County. The result of the inventory was analyzed using univariate linear 

models-, and multivariate ordination. Our result show that the theory of island biogeography 

partly can explain species prevalence patterns, but not all of them. Furthermore, we found that 

species distributions were limited by the size of the field islets. Distance from mainland had an 

effect on the species composition in the field islets. Our results indicate a need to include the 

size of habitat fragments, and the degree of isolation as important factors determining the 

ability for future species dispersal to newly established habitats. 
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INLEDNING 
Utbredningen av arter har påverkats av klimatförändringar och mänskliga aktiviteter vilket 

bidragit till förändrade och förstörda habitat (Hughes 2000). Enligt Corlett och Westcott (2013) 

har arter under en längre tid varit tvungna att förflytta sig för att kunna möta det förändrade 

klimatet och de nya förutsättningarna som uppkommit i deras habitat. Hughes (2000) nämner 

att arter framöver kommer behöva förflytta sig närmre polerna eller högre upp i altitud för att 

möta ändrade klimatzoner. En förflyttning kan innebära att djur rör sig till nya områden eller 

att växter genom exempelvis fröspridning etablerar sig på nya platser. Klimatets förändringar 

sker många gånger i högre takt än vad arter (främst växter) hinner med. Om arten inte hinner 

förflytta sig i tid kan det innebära att arten dör ut. Vidare kan en arts utdöende få negativa 

påföljder för de arter som varit beroende av den art som dog ut. Det gäller för arten att lyckas 

känna av och hänga med i förändringarna, där en god anpassningsförmåga är väsentligt för dess 

chanser till överlevnad. Faktorer som påverkar och begränsar arter i deras förflyttning och 

spridning är bland annat förlust av spridningsvägar och -medel, konkurrens samt 

fragmentering. Författarna belyser vikten av att bevara och återskapa sammanhängande 

landskap, även om det är svårt att gynna alla arter (Corlett och Westcott 2013).  Enligt Corlett 

och Westcott (2013) är det bättre att försöka främja en långsiktig lösning med fokus på 

bearbetning av klimatproblematiken snarare än att enbart försöka förstå alla arters behov. 

 

En av de viktigaste aspekterna för ett fungerande ekosystem är biodiversitet. Ett ekosystem 

med hög artrikedom blir överlag ett väldigt motståndskraftigt system och en hög artrikedom 

kan minska risken för utdöende och bidra till en ökad primärproduktion. En ökad 

primärproduktion främjar i sin tur försörjningen av naturresurser, ekosystemtjänster och 

ekosystemets förmåga att hantera klimatförändringar. Biodiversitet är även viktigt för 

ekosystemets möjlighet att kunna binda koldioxid, för att bara nämna några av de viktiga 

funktionerna (Tilman et al. 2014; Snelgrove et al. 2014). Tilman et al. (2014) påpekar att det 

är essentiellt att restaurera, bibehålla och bevara biologisk mångfald, som hotas av bland annat 

habitatsfragmentering. Det råder dock delade meningar bland forskare kring hur biodiversitet 

ska bevaras och om det ens är möjligt utifrån den begränsade information som idag finns om 

arter och deras betydelse (Whittaker et al. 2005). För att bevarandeåtgärder ska vara effektiva 

är det av vikt att undersöka hur olika arter och populationer inom fragmenterade habitat 

påverkas och av vad. 

Mönster i artrikedom på habitatsfragment kan förklaras av ett par faktorer som påverkar 

arters spridnings- och förekomstmöjligheter. Faktorerna är storleken på fragmentet och 

avståndet mellan fragmentet och spridnings- eller kolonisationskällan. Storleken är av 

betydelse för om arterna riskerar att dö ut eller inte. Arter på större fragment löper mindre risk 

för att dö ut. Avståndet, eller graden av isolering, är av betydelse för om en art lyckas sprida 

sig till ett fragment då större avstånd minskar chanserna för immigration till fragmentet. De här 

faktorerna benämns i en öbiogeografisk modell (se figur 1) som uttrycker att det på ett fragment 

(eller en ö) bör finnas en jämvikt i antalet arter. Jämvikten styrs av utdöende- och 

immigrationshastigheter som i sin tur beror på faktorerna storlek och avstånd. Enligt modellen 
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blir utfallet att ett stort fragment nära kolonisationskällan har en högre artrikedom än ett litet 

fragment med ett större avstånd till kolonisationskällan (Diamond 1975).  

I den här studien kommer fokus att ligga på arter snarare än populationer och individer. 

Därför lämpar sig en teoretisk utgångspunkt med fokus på arters utbredning och förekomst 

(Ranius 2002). Förekomsten av ett antal arter i fragmenterade livsmiljöer, åkerholmar och 

skogsbryn, kommer i den här studien att undersökas. 

 

Åkerholmar kan ses som öar i ett hav av öppna landskap med omkringliggande skog som 

fastland. De öppna landskapen underhålls regelbundet, antingen då de är odlings- eller 

betesmarker eller återstoder från tidigare verksamheter som nu består av hävdade marker vilket 

bidrar till att arter har svårt att etablera sig halvvägs mellan åkerholmar och skogsbryn. Med 

det som utgångspunkt har därför åkerholmar valts för insamling av data till den här studien då 

syftet är att testa om teorin om öbiogeografi är en bra modell för att förklara variation i 

artrikedom mellan olika habitatöar.  

 

FRAGMENTERING 

Med ordet fragmentering syftas det oftast till en upplösning av en tidigare helhet till mindre 

beståndsdelar. Den äldre skogen i södra Sverige förekommer exempelvis inte längre i något 

större sammanhängande parti, utan har i stället till följd av många avverkningar kommit att 

delas upp i mindre ö-liknande områden omgiven av yngre skog. Fragmentering kan ske för alla 

typer av habitat. Gemensamt för fragmentering av habitat är att det ofta sker på bekostnad av 

försämrade spridningsmöjligheter och levnadsförhållanden för de arter som lever i eller 

omkring de påverkade livsmiljöerna. Men fragmentering kan även ha vissa positiva effekter på 

arter såsom tillkomsten av nya habitat. Var gränsen går från skadligt till icke-skadligt är 

emellertid svårbedömt då det skiljer sig mellan olika arter och habitat (Ulfstrand 2016a; 

Fattorini 2014). Studier har gjorts där de funnit att när det enbart är mellan 20-40 % (Andrén 

1994 se Opdam och Wascher 2004) kvar av det ursprungliga habitatet blir de negativa 

effekterna på arters överlevnad tydligt märkbara. Andra studier pekar dock på vikten av att inte 

enbart se till fragmenteringen i sig som avgörande. Istället kan arter genom sina olika 

förutsättningar, som till exempel spridning och livscyckelmönster, klara sig mer eller mindre 

oberört av en förändrad biotop (Linkowski och Lennartsson 2005; Opdam och Wascher 2004).  

Arters levnadsförhållanden kan förändras då storleken på habitat reduceras och en vanlig 

följd är att storleken hos populationerna också minskar som svar. Risken för utdöende drabbar 

främst populationer med färre individer på grund av naturlig slumpmässighet och/eller olika 

demografiska anledningar. Biotopsförlust leder bland annat till fragmentering, ökade avstånd 

mellan fragmenten och mindre fragment. Fragmenteringen leder i sin tur till färre och mindre 

populationer, kanteffekter, minskad spridning och kolonisation samt minskat genflöde inom 

populationerna. Det får negativa effekter på ekosystemets förmåga att utföra ekosystemtjänster 

vilket försvagar systemet ytterligare. Det blir en ond cirkel. Allt det här leder i sin tur till 

påverkan på de olika trofinivåerna och ökar risken för att populationerna och 

metapopulationerna dör ut, vilket orsakar lägre biodiversitet. En annan viktigt faktor som styr 
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hur väl arter lyckas tackla fragmenteringar grundar sig i om arterna är generalister eller 

specialister. Men det är emellertid inte enbart storleken som spelar in utan även hur isolerat ett 

fragment blir. Har en art svårigheter att ta sig till eller från en plats kan lokalen anses vara 

isolerad för just den arten och blir därmed en spridningsbegränsning. Andra faktorer som kan 

begränsa arters spridning är deras möjligheter till flytt genom olika spridningsvägar så som 

värddjur (vektor) och vind, samt landskapets utformning (Linkowski och Lennartsson 2005). 

Inom bevarandebiologin har fokus allt mer kommit att inrikta sig mot vikten av att minska 

fragmentering och bättre koppla samman olika fragment, öka konnektiviteten, för bevarandet 

av många arter. Samtidigt kan sammankopplingen i viss mån även gynna spridning av till 

exempel sjukdomar och invasiva arter (Galpern et al. 2011). 

 

I ett försök att bättre förstå sig på betydelsen av fragmentering och dess ingående 

komponenter växte modeller som MacArthurs och Wilsons öbiogeografiska teori (MacArthur 

och Wilson 1967) och flertalet metapopulationsmodeller, t.ex. Hanskis metapopulationsteori 

(Hanski 1998), fram. Gemensamt för modellerna var att de behandlade ytstorlek och grad av 

isolering som viktiga förklaringsvariabler för hur antalet arter på ett fragment (ö) bör se ut. En 

av de främsta skillnaderna är att den öbiogeografiska modellen antar fastlandet som öns enda 

spridningskälla, medan metapopulationsmodellerna ponerar för att spridningen till ön inte har 

någon fast plats utan sker mellan alla områden. En annan del som skiljer teorierna åt är att 

öbiogeografi ser till arter medan metapopulation tittar på populationer och individer inom arter 

(Linkowski och Lennartsson 2005). 

 

ÅKERHOLMAR 

Då åkerholmar ingår i de fragmenterade områden som kommer att undersökas i denna studie 

följer här en kort presentation och definition av dessa biotoper.   

Åkerholmar är små skogsfragment som ligger i odlings- och jordbrukslandskap eller i annan 

kultiverad mark. De kan även förekomma i skogsmiljö samt i andra landskap där gamla 

odlingsmarker övergått till annat nyttjande. För att klassas som åkerholme får arealen maximalt 

uppstiga 0,5 hektar. Åkerholmar är enligt bestämmelser i Miljöbalken biotopskyddade delvis 

på grund av sina naturvärden men även för sina kulturvärden (Naturvårdsverket 2014). 

Åkerholmar är viktiga biotoper för många arter i de oftast monotona och fragmenterade 

jordbruks- och odlingslandskapen då de bidrar med en fristad för arter att sprida sig till och 

leva i. Biotoperna, som kan variera beroende på typ av åkerholme, innehåller flera arter som 

enbart går att finna i dessa typer av små fragmenterade miljöer. (Skogsstyrelsen 2014a; 

Naturvårdsverket 2014) Brynmiljöer är viktiga då de bildar en brygga mellan skog/åkerholme 

i öppna landskap och jordbruksmark. I brynet är det ljust och många gånger varmt och 

vindskyddat vilket skapar gynnsamma förhållanden för många arter, både växter och djur 

(Skogsstyrelsen 2014b).  
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PROBLEMFORMULERING 

Det finns en viss problematik vid bevarandeinsatser och planering där naturliga landskap 

påverkas. En blandning av olika stora habitat krävs då arter har olika preferenser. Habitaten 

behöver vara sammankopplade för att kunna tillgodose behoven hos vissa arter, samtidigt som 

en del arter kräver andra bevarandeåtgärder. Behovet finns av en ökad kunskap samt förståelse 

kring hur arter påverkas och svarar på olika förändringar i sina och kringliggande miljöer. 

Arters förekomst och spridning kan påverkas av fragmentens storlek och avstånd till varandra 

samt större sammanhängande livsmiljöer, vilket ligger till grund för det teoretiska ramverket. 

Studien har valt att utgå från öbiogeografiteorin. Den ursprungliga teorin är relativt enkelt 

utformad då den inte innefattar faktorer som konkurrens etc. Det kan ge en förenklad bild av 

en komplex verklighet då teorin appliceras i praktiken. Flertalet studier har genomförts i syfte 

att försöka komplettera och utveckla teorin för att bättre förklara arters spridning och 

förekomst. Den här studien ämnar inte utveckla teorin som sådan, utan istället undersöka hur 

väl den lyckas förklara företeelser i en vald livsmiljö för ett urval av växtarter.   

 

SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att testa teorin om öbiogeografi som en förklaringsmodell för att 

kunna beskriva variation i artrikedom.  

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

 Har åkerholmars omkrets och avstånd till skogsbryn påverkan på växtarters förekomst 

på åkerholmar?  

 Hur väl kan teorin om öbiogeografi förklara artrikedomsmönster och studiens resultat? 
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

BEVARANDEBIOGRAFI 

Bevarandebiografi tillämpar teorier och analyser inom biogeografi vilket innefattar fördelning 

av arter, både som grupp och som individer, på olika skalor för att förklara mönster i 

biodiversitet och bidra med verktyg till bevarandet av biologisk mångfald. Öbiogeografi 

tillsammans med andra teorier inom bevarandebiologi och ekologi förklarar processer och 

förekomst av arter på lokal och landskapsskala (Whittaker et al. 2005). 

I en artikel av Whittaker et al. (2005) benämns eventuella svårigheter med tillämpandet av 

biogeografiska teorier för bevarande av natur och arter samt undersökandet av artrikedom i 

förhållande till rumslig skala. Det kan vara problematiskt att säga något angående artrikedom 

på olika platser om inte samma storlek på yta genomgående undersöks i jämförande studier. 

Det har visat sig att artrikedomen ökar när arean på undersökningsområdena ökas, trots att de 

områden som jämförs annars är lika varandra (Williams 1964 se Connor & McCoy 1979). Det 

kan ge en skev bild av ett områdes artrikedom samt biodiversitet och således vilka åtgärder 

som behöver utföras om nödvändigt. Vidare beskriver författarna att dessa teorier och analyser 

ändå används, trots viss osäkerhet, då det inte finns övriga teorier med förhållandet artrikedom 

och storlek på area (Whittaker et al. 2005). 

Trots osäkerheter menar Whittaker et al. (2005) att biogeografiska teorier har varit viktiga 

för bevarandebiologin, däribland öbiogeografiska teorin, och kommer spela en viktig roll för 

bevarandet av biodiversitet. 

 

ÖBIOGEOGRAFISKA JÄMVIKTSTEORIN  

“The model is attractive because it is elegantly simple and generates several robust predictions 

which can be tested with appropriate field observations and experiments” (Brown och Kodric-

Brown 1977, s. 445)  

 

År 1967 publicerade författarna MacArthur och Wilson sin teori om öbiogeografi, även 

kallad ö-teorin (MacArthur & Wilson 1967 se Connor & McCoy 1979; Appelqvist 2005). 

Syftet med teorin var att kunna ge en förklaring till varför artrikedomen på öar varierade och 

vilka faktorer som kunde vara avgörande för variationen. Faktorerna som behandlades var 

immigration som en funktion av avstånd från fastlandet och utdöende som en funktion av 

storlek på ön (Ihlse och Oostra 2009) Enligt teorin bör en ö efter en viss tid uppnå en jämvikt 

där antalet arter bestäms av storleken på ön och avståndet till fastlandet. En ö med många arter 

ökar risken för utdöende då populationerna på ön är låga i individantal och det råder stor 

konkurrens om resurser. Det blir därmed svårt för en ny art att etablera sig i de här 

förhållandena. Det omvända gäller för en ö med låg artrikedom (Ulfstrand 2016b). (Se figur 1)  

Mot slutet av 1700-talet hade en forskare vid namn Johann Reinhold Forster lyckats påvisa 

två olika samband; ‘the species-area relationship’, samt ‘species-isolation relationship’ 

(Pâslaru 2014). Den första teorin antydde att sannolikheten ökade för att man skulle finna fler 
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arter på en ö som är större i storlek jämfört med en som är mindre till ytan. För den andra teorin 

beskrevs det hur antalet arter tenderar att minska i takt med att graden av isolering hos öar ökar. 

En ö som är placerad längre bort från fastlandet bör därav sannolikt hysa färre arter jämfört 

med en ö som ligger närmare fastlandet. Ett tredje samband, om arters omsättning, kom senare 

att utvecklas av Wilson (Ibid). Den här teorin pekade på vikten av att se till immigration och 

utdöenden som vanligt förekommande fenomen som påverkar artrikedomen. Det var de här tre 

teorierna av Forster och Wilson som MacArthur tillsammans med Wilson senare sammanförde 

till en gemensam teori, ö-teorin, med utgångspunkt att kunna förklara den dynamik som uppstår 

mellan artutdöende och immigration (Ibid). Möjligheterna för immigration minskar med 

graden av isolering och risken för utdöende minskar med större storlek enligt ö-teorin 

(Appelqvist 2005). Ö-teorin skapade en helhet som de tidigare teorierna var för sig inte kunde 

ge (Pâslaru 2014). Efter dess uppkomst har teorin testats i en rad empiriska studier och 

undersökningar där större delen stöttat ö-teorin (Brown och Kodric-Brown 1977) medan ett 

antal studier inte har lyckats påvisa resultat som kan förklaras av öbiogeografiteorin (Barbour 

and Brown 1974; Brown 1971; Culver et al. 1973; Diamond 1972, 1973; Simpson 1974; 

Terborgh 1975 se Brown och Kodric-Brown 1977). 

 

Figur 1 Illustration av den öbiogeografiska modellen. Linjernas skärningspunkter markerar var jämvikt i artantal på olika öar 
nås. 

 

TIDIGARE FORSKNING 

I en artikel gjord av Fattorini (2014) presenteras utförda experiment gjorda på urbana insekter 

i Rom. Mer specifikt inriktar sig studien mot skalbaggar tillhörande tenebrionidae familjen och 

till sin hjälp använde sig författaren av bland annat ö-teorin och teorins ingående samband. 

Syftet var att förklara hur urbanisering inverkar på antalet arter som återfinns på grönområden 

inne i staden och hur grönområdena kan bidra till bevarande av arter. Inledningsvis beskrivs 
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det hur en allt större del av den globala populationen flyttar in mot städerna och hur 

urbaniseringen, till viss del, sker på bekostnad av en ökad fragmentering av olika habitat. 

Vidare sägs det även finnas positiva aspekter av en ökad urbanisering, som att nya livsmiljöer 

bildas och att fler habitat skapas medvetet genom exempelvis anläggning av grönytor. Med 

bakgrund till det ovan nämnda säger författaren att intresset har ökat kring gröna ytor i städerna 

och deras relation till biodiversitet. Att Fattorini främst valde att utgå från teorin om 

öbiogeografi i sin studie motiveras av att en grönyta kan ses som “habitat island in a sea of 

human development” (Fattorini 2014, s. 729). 

Studien kom fram till att area var den viktigaste faktorn för högre artrikedom samt minskad 

risk för utdöende. Vidare visade studien på motsatta resultat gentemot tidigare studier, då en 

av slutsatserna var att habitat i skogens utkanter är lämpliga för både arter som vanligtvis 

förekommer inne i skogen samt för de arter som lever i öppna landskap. Skogskanter och 

urbana grönområden kan därför inneha ett större spektrum av arter. Studien visar därutöver på 

överensstämmelse med teorin om öbiogeografi då resultatet blev att utdöende förstärks av 

avståndet mellan ön och fastlandet, graden av isolering, samt att förekomst av arter ökar med 

större yta (Fattorini 2014).  

 

I en studie gjord av Connor och McCoy (1979) inhämtades en stor mängd data från tidigare 

studier som undersökt art-areasamband utifrån en öbiogeografisk utgångspunkt. Data testades 

statistiskt med fyra olika linjära modeller för att se vilken modell som var bäst lämpad, “best 

fit model” (Connor & McCoy 1979, s. 814). Datan fick antingen förbli otransformerad, 

logaritmerad area- eller artparameter, eller så logaritmerades både art- och areaparametrarna. 

Studien kom fram till att det inte riktigt fanns en bäst lämpad linjär modell utan att det varierade 

mellan olika studier och dataset. De två modeller som ansågs bäst lämpade i de flesta fall var 

den med otransformerad data samt den där både area och artparametrarna logaritmerades, även 

kallad power-funktionen (Ibid).   

Flertalet studier har gjorts i en rad olika miljöer där samtliga lyckats styrka lämpligheten 

hos ö-teorin. Det här till trots har teorin likt flertalet andra modelleringar också 

uppmärksammats för sina brister. En studie som valt att belysa brister i modellen är en studie 

gjord av Nolby et al. (2015), vars syfte var att undersöka hur väl ö-teorin lyckades förklara 

mönster i biologisk mångfald i ett urval av grunda sjöar. Utfallet blev att teorin i den specifika 

fallstudien inte ansågs applicerbar nog för att kunna förklara de mönster som uppmärksammats. 

 

Det anses av vissa ekologer finnas ett behov av att se över teorin om öbiogeografi. Den 

enkla utformningen anses vara både positiv och negativ. Positivt är att teorin blir lätt att 

tillämpa i en rad olika situationer. Samtidigt utesluter enkelheten förklaringar till företeelser 

och kan försvåra bevarandeinsatser. Om det enbart väljes att lägga fokus på isolation och 

storlek som förklaringsvariabler för artrikedomen tas exempelvis ingen hänsyn till 

artinteraktioner, skillnader mellan arter och de specifika faktorer som råder för enskilda 

ekosystem. Vidare kan artdiversitet komma att påverkas till följd. Teorin bör med hänsyn till 
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nämnda problematik vara baserad på specifika arter, enligt artikelförfattaren Lomolino 

(Lomolino 2000).  

 

Lomolino och Perault (2001) undersökte flertalet däggdjur i olika äldre skogar och typer av 

skogsfragment, men kunde inte finna några signifikanta resultat som följer ö-teorins hypoteser 

för storlek på äldre skogars påverkan på artsammansättning. Författarna påpekar att teorin 

behöver utvecklas och breddas då habitatsfragment skiljer sig åt beroende på om fragmenten 

ligger i hav eller på land.  

Watling och Donnelly (2006) utgick i sin studie från data ifrån 148 olika studier som 

undersökt påverkan av habitatsfragmentering på några utvalda djurgrupper. Studien har bland 

annat sin teoretiska utgångspunkt i öbiogeografi och undersöker delvis area och isolations 

påverkan på arter och artrikedom. Studien kom fram till att area var den påverkande faktorn på 

artrikedom och fann en positiv korrelation mellan areastorlek och arter. Studien fann ingen 

signifikans av isoleringens effekt på artrikedom. En eventuell interaktion (interaktionseffekt) 

mellan area och isolation testades i vissa fall vilket även den här studien valt att anamma i syfte 

att undersöka potentiella interaktioner mellan förklaringsvariablerna. 

 

Eriksson et al. (1995) använde insamlad artdata från ett urval av arter som underlag för att 

främst undersöka förekomstmönster av de här i 163 naturbetesmarker som ansågs kunna vara 

viktiga ur bevarandesynpunkt. Avstånd, area, fragmentering och näring var de aspekter som 

undersöktes och lyftes fram som olika viktiga faktorer för arters spridning och mångfald. 

Studien fann bland annat att storlek på betesmarken och avstånd till närliggande områden ej 

hade någon signifikant betydelse för antalet arter. Det fanns dock en tendens till signifikans att 

storleken kunde ha en inverkan på arter. Författarna understryker vidare vikten av att se till de 

brister som följer av att i förväg välja ett set med artdata. Risken finns då att resultatet ej ger 

en rättvis bild över det verkliga antalet arter som existerar för en angiven plats, då alla arter 

inte registreras.  

 

METOD 

UTFÖRANDE 

Det undersökta området ligger i ett aktivt jordbrukslandskap där marken fortfarande hävdas 

med åkerbruk och betesmarker. Valet av undersökningsplatser har skett utifrån kriterierna att 

de ska finnas många åkerholmar på olika avstånd till den omkringliggande skogen. De valda 

områdena ligger i Södertälje, Huddinge samt Haninge kommun. Åkerholmarna identifierades 

med hjälp av satellitbilder från Google Maps. Områdena för datainsamling har därmed inte 

slumpmässigt valts ut, utan geografiska platser har valts utifrån tillgänglighet och abundans av 

åkerholmar. Provrutor har tagits i utkanten av åkerholmen (ön) och i närliggande skogsbryn 

(fastland), där åkerholmen vetter mot skogsbrynet. Storleken på provrutorna har varit cirka 6 
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meter i längd och 4 meter i bredd. Storleken har hållits relativt konstant för att inte påverka 

datan då (Connor och McCoy 1979) tar upp att större habitat ofta innebär att större provrutor 

undersöks vilket kan generera ett resultat med högre artrikedom. Data från 40 stycken par av 

provrutor har inhämtats. Inom provrutorna har 10 stycken förutbestämda brynväxter eftersökts. 

Kriteriet för de utvalda arterna var att de är vanligt förekommande på åkerholmar samt i bryn. 

För att välja ut vilka växter som skulle undersökas utgick vi från Bertilsson (1998) samt råd 

från handledare. De sökta arterna var alla perenna och utgjordes av gräsarter, bärbuskar, 

blommor samt träd (Tabell 1). 

 

Tabell 1 De eftersökta arterna i studien samt deras spridningssätt 

Art Spridningssätt 

Blåklocka Vindspridd(utskakande frön) 

Hagtorn Vektor(fågelspridd) 

Hassel Vektor(förrådsssamlande djur) 

Johannesört Sprickkapsel och vindspridd 

Olvon Vektor(fågelspridd) 

Rödven Vindspridd, vektor 

Rönn Vektor(fågelspridd) 

Slån Vektor(fågelspridd) 

Sälg Vindspridd 

Ängshavre Vektor(fastnar i pälsen på djur) 

 

Inventeringarna gjordes 14:e, 15:e, 19:e och 20:e september 2016 i Södertälje, Huddinge och 

Haninge kommun. Åkerholmarna och skogsbrynen valdes ut med hjälp av satellitkartor via 

Google Maps. Avståndet mellan åkerholmarna och skogsbrynen bestämdes med hjälp av 

kartan. Diametern på ön togs genom att ta ett medelvärde av två diametrar. Därefter räknades 

öns omkrets ut genom formeln för en cirkels omkrets, 𝜋 ∗ 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 = 𝑜𝑚𝑘𝑟𝑒𝑡𝑠. Omkretsen 

avrundades upp/ner till närmsta halvmeter. Då de undersökta arterna är brynväxter och sådana 

som växer i kant- och brynmiljöer är det mer troligt att de återfinns i utkanten av åkerholmar 

och skogsbryn. Det är därför mer relevant att mäta åkerholmens omkrets snarare än 

åkerholmens area. Ett måttband användes för att mäta upp provrutorna som varierade något i 

storlek mellan olika provrutor beroende på förekomst och placering av arter. Om en art förekom 

strax utanför provrutan inkluderades den vilket genererade en något större ruta. I vissa fall 

användes samma skogsbryn till ett par/tre åkerholmar, men i de flesta fall användes parvisa 

åkerholme - skogsbryn vilket berodde på landskapets utformning. Vissa åkerholmar/skogsbryn 

valdes bort på grund av svår terräng eller inhägnad. 

 

UTFÖRANDE AV STATISTISKA TESTER 

Statistiska tester och analyser utfördes i programmet R version 3.2.5 (R Core Team 2016) med 

paketet Rcommander (Fox 2005).  
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ANTAL ARTER OCH FÖREKOMNA ARTER 

Först gjordes två punktdiagram (scatterplot); ett för där antalet arter på åkerholmen sattes mot 

avstånd och ett med antalet arter mot omkretsen. Punktdiagrammen gjordes för att se 

fördelningen av datapunkterna gentemot de båda variablerna och därmed se om någon 

association kunde påvisas. En generaliserad linjär modell gjordes för antalet arter på 

åkerholmen som funktion av omkrets, avstånd och antalet arter i skogsbrynet där även 

interaktionseffekter testades. Två test gjordes; ett utan interaktionseffekter och ett med. 

Förklaringsvariabeln antalet arter i skogsbrynet har tagits med för att utröna skogsbrynets 

förmåga som spridningskälla. Då värdena för responsvariabeln var antal valdes en Poisson-

fördelning av felet med link funktionen log. Signifikanstest utfördes med LR ANOVA test. En 

Basic diagnostic plot gjordes därefter på den generaliserade linjära modellen för att se 

fördelningen av residualerna.  

För att testa förekomsten av arter på åkerholmen utifrån en annan infallsvinkel och med ett 

annat värde på responsvariabeln testades något som studien har valt att kalla förekomna arter. 

Antalet arter på åkerholmar (finns) ställdes mot det antal som inte påträffades: 10 −

𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟 𝑝å ö𝑛 (finns inte). Finns/finns inte utgjorde responsvariabeln och omkrets, avstånd och 

antalet arter i skogsbrynet som förklaringsvariabler i en generaliserad linjär modell. Eventuella 

interaktionseffekter undersöktes också för de tre variablerna i detta test efter att 

förklaringsvariablerna testats utan interaktionen. För förekomna arter valdes en binomial-

felfördelning, finns/finns inte, och link funktion logit. En ANOVA utfördes för att hypotestesta 

resultatets signifikans. En Basic diagnostic plot gjordes därefter på den generaliserade linjära 

modellen för att se fördelningen av residualerna.  

 

LIKHETSINDEX(LI) 

Det är för den här studien intressant att se förhållandet mellan antalet arter i skogsbrynet och 

på åkerholmen samt vilka som har spridit sig till åkerholmen. För att ta reda på det här räknades 

antal gemensamma arter (från urvalet) som förekom på både åkerholme och skogsbryn samt 

hur många arter som förekom totalt sett. Sedan räknades ett likhetsindex [LI] ut genom att ta 

de gemensamma arterna (för ett dataset) delat på den totala mängden arter:  

𝐺𝑒𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑚𝑚𝑎 𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟

𝐴𝑟𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡
= 𝐿𝐼 

Likhetsindexet visar hur många arter som är densamma i skogsbrynet och på åkerholmen 

för en specifik provtagning. Om skogsbryn och åkerholme har lika många gemensamma arter 

och inga andra arter än dessa påvisats ges värdet LI=1. Om fler arter än de gemensamma 

påvisats i exempelvis skogsbrynet ges ett index på < 1, vilket då kan innebära att dessa arter 

eventuellt inte har spridit sig till åkerholmen. Likhetsindexet analyserades sedan på liknande 

sätt som för Arter på ön; två punktdiagram gjordes (en för omkrets och en för avstånd), följt av 

en linjär modell (LM) med LI som responsvariabel och omkrets, avstånd samt antal arter i 

skogsbrynet som förklaringsvariabel. Två test gjordes; ett utan interaktionseffekter och ett med. 

Därefter gjordes en ANOVA. En Basic diagnostic plot gjordes för den linjära modellen samt 
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två effect plots; en med omkrets som effektvariabel och en med interaktionseffekten 

omkrets×antalet arter i skogsbrynet. 

 

ENSKILDA ARTER 

För att testa om en arts förekomst i skogsbrynet hade någon påverkan på förekomsten på 

åkerholmen gjordes binomiala generaliserade linjära modeller för en art i taget. Förekomsten 

av en art på en åkerholme med respektive skogsbryn gjordes först om till binomial data där 

0=finns inte och 1=finns. Arter som inte hade förekommit på fler än tre platser valdes att 

uteslutas för testerna då det inte skulle ge ett resultat av värde. Artens förekomst på åkerholmen 

sattes som funktion av förekomst i skogsbrynet. Sedan utfördes ANOVA för att testa om det 

fanns ett signifikant samband mellan förekomst på åkerholme och förekomst i skogsbryn. För 

att se huruvida sambandet var positivt eller negativt, oavsett påvisad signifikans eller ej, 

avlästes riktningskoefficienterna efter gjord generaliserad linjär modell. Det gjordes för att se 

om skogsbrynet har en positiv eller negativ effekt på arters förekomst på åkerholmen och vidare 

utröna skogsbrynets förmåga som spridningskälla. Arterna som valdes att testas enligt nämnda 

sätt var hassel, johannesört, rödven, rönn, slån, sälg och ängshavre då de arterna förekom i fler 

än tre provrutor. 

 

ORDINATION AV ARTSAMMANSÄTTNING 

För att undersöka mönster och samband i biodiversitet gjordes en multivariat ordination 

(miljöstatistik.se u.å.). Artsammansättningen undersöktes med hjälp av en constrained 

ordination genom att använda vegan-paketet (Oksanen et al. 2015) i R version 3.2.5 (R Core 

Team 2016). Ordinationen testade om det fanns generella artsammansättningsskillnader mellan 

åkerholme/skogsbryn och om det fanns sådana som berodde på avståndet mellan dessa typer. 

Skillnaderna testades med hjälp av en permutationsbaserad ANOVA för att utröna signifikans. 

Datan som användes var den binomiala artdatan för varje art, 0=finns inte och 1=finns. I det 

här testet var dock åkerholme inte längre kopplat till respektive skogsbryn utan varje provruta 

(80st) testades enskilt. Avståndet till åkerholme/skogsbryn fick däremot fortfarande vara 

sammankopplat till varje enskild datapunkt. Omkrets uteslöts då enbart öarnas storlek har mätts 

men inte fastlandens då det inte var av intresse för denna studie. 

Alla de olika statistiska testerna som beskrivs ovan har sammanfattats i ett flödesschema 

som presenteras i Figur 2. 
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Figur 2 Utförda statistiska analyser. 

 

LITTERATURSTUDIER 

Litteratur och vetenskapliga artiklar till teori samt tidigare studier hittades genom sökning på 

Söder Scholar, Google Scholar, Google samt databasen Scopus. För att hitta relevanta artiklar 

för studien användes sökord som öbiogeografi, fragmentering, spridningsbegränsningar, 

åkerholmar, brynväxter, island biogeography, fragmentation med fler. I de funna artiklar har 

även deras referenslistor genomgåtts för att hitta fler artiklar som inte hittades genom 

sökningarna. För att säkra trovärdigheten för litteraturstudien har, vad det gäller artiklar, endast 

vetenskapligt granskade artiklar valts. Andra källor har nödvändigtvis inte blivit formellt 

vetenskapligt granskade men bibehåller ändå sin trovärdighet då det varit från uppslagsverk 

samt statliga myndighetsrapporter.   

 

RESULTAT 

ANTAL ARTER OCH FÖREKOMNA ARTER  

Punktdiagrammen, som ses i figur 3, visar utspridda datapunkter och inte riktigt några tydliga 

mönster. Det vänstra punktdiagrammet visar dock en viss grad positiv korrelation mellan 

antalet arter och omkrets. Resultatet från ANOVAn som gjordes på den generaliserade linjära 

modellen med antalet arter på åkerholmen som responsvariabel och omkrets, avstånd samt 

antal arter i skogsbrynet som förklaringsvariabler (se tabell 2) gav ingen signifikans då inget 

p-värde understeg 0,05. Det lägsta p-värdet har variabeln antalet arter i skogsbrynet; 0,07. 

Därmed hittades ingen signifikant effekt av vare sig enskilda variabler eller 

interaktionseffekter. Inget avvikande hittades i basic diagnostic plot.  
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Figur 3 Vänster: Punktdiagram som visar sambandet antal arter på åkerholmen och omkrets. Höger: Punktdiagram som visar 
antalet arter per åkerholme i förhållande till avståndet till närmsta skogsbryn. 

 

Tabell 2 Antalet arter på åkerholmarna som en funktion av omkrets, avståndet till närmsta skogsbryn och antalet arter i 

skogsbrynet. 

Förklaringsvariabler LR Chisqr Df P-värde 

Omkrets                        0,4   1 0,5 

Avstånd till närmsta skogsbryn 0,2 1 0,6 

Antal arter i skogsbrynet 3,3  1 0,07 

       

Resultatet från ANOVAn som gjordes på den generaliserade linjära modellen med andelen 

urvalsarter som responsvariabel samt omkrets, avstånd till närmsta skogsbryn och antal arter i 

skogsbrynet som förklaringsvariabler (se tabell 3) gav ingen signifikans då inget p-värde 

understeg 0,05. Det lägsta p-värdet har antalet arter i skogsbrynet; 0,1. Inget avvikande hittades 

i basic diagnostic plot. 

 

Tabell 3 Förekomna arter som en funktion av omkrets, avstånd och antalet arter i skogsbrynet. 

Förklaringsvariabler LR Chisq Df P-värde 

Omkrets                                                    0,3  1 0,6 

Avstånd till närmsta skogsbryn 0,08   1 0,8 

Antal arter i skogsbrynet 2,3 1 0,1 
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LIKHETSINDEX (LI) 

Punktdiagrammen över LI med åkerholmens omkrets respektive avstånd till närmsta skogsbryn 

som förklaringsvariabel ses i figur 4. Punktdiagrammen visar på ett positivt samband mellan 

omkrets och LI, samt avstånd och LI. I det senare fallet är kurvans lutning inte lika stegrande 

som i det första. 

Omkrets hade ett p-värde på 0,003 medan distans inte understiger signifikansgränsen 

(Tabell 4). P-värdena visar att omkretsen har en påverkan på Likhetsindexet och antalet arter, 

medan ingen signifikans påvisades för avstånd som förklarande variabel. Vidare gavs ett lågt 

p-värde för interaktionseffekten omkrets×antalet arter i skogsbrynet; 0,006. Antalet arter i 

skogsbrynet som ensam variabel hade ingen signifikant effekt, inte heller de övriga 

interaktionseffekterna. Inga avvikelser hittades i basic diagnostic plot. Effect ploten i figur 5 

visar att sambandet mellan omkrets och LI är positivt. En effect plot för omkrets×antalet arter 

i skogsbrynet (figur 6) visar effekten av interaktionen uppdelat i olika storlekar på omkrets. I 

den kan utläsas att interaktionseffekten omkrets×antalet arter i skogsbrynet har en positiv 

effekt upptill en omkrets på 150 meter, ingen tydlig effekt mellan 150 till 200 meter och 

negativ effekt 200 meter och uppåt. 

 

Figur 4 Vänster: Punktdiagram över sambandet likhetsindex (LI) och omkrets. Höger: Samband LI och avstånd till närmsta 
skogsbryn. 

 

Tabell 4 Likhetsindex som en funktion av omkrets, avstånd till närmsta skogsbryn och antalet arter i skogsbrynet. Signifikans 

markeras med fetstil. 

Förklaringsvariabler Sum Sq Df F value P-värde 

Omkrets 0,6   1 10,6 0,003 ** 

Avstånd till närmsta skogsbryn 0,01     1 0,2 0,7 

Antal arter i skogsbrynet <0,001        1 0,01 0,9 

Omkrets×antal arter i 

skogsbrynet  

0,5     1 8,5 0,006 ** 
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Figur 5 Visar en effect plot med omkrets som förklaringsvariabel på responsvariabeln likhetsindex. Den gråa arean är 
konfidensintervallet som visar det område som populationens verkliga lutning kan återfinnas inom. 

 

     

Figur 6 Effekt diagram med likhetsindex som responsvariabel och interaktionseffekten omkrets×antal arter i skogsbrynet. 
(Skogsbryn = antalet arter i skogsbrynet)  

 



16 
 

ENSKILDA ARTER  

(Se tabell 5) 

Hassel: Utförd ANOVA på hassel gav inga signifikanta resultat. Sambandet mellan förekomst 

på ö och fastland var positivt, men ej signifikant. 

Johannesört: ANOVA på johannesört visade inte på något signifikant samband, som även här 

var positivt. 

Rödven: ANOVAn på rödven gav ett signifikant positivt samband mellan förekomst på 

fastland och ö med ett p-värde på 0,03. 

Rönn: Resultatet för rönn var ej signifikant, riktningskoefficienten var positiv. 

Slån: P-värdet för slån blev <0,001 och därmed fanns ett signifikant samband, som även var 

positivt. Residualerna var något överspridda, 1,05. 

Sälg: P-värdet för sälg blev 0,05 vilket är precis på gränsen till signifikans. Sambandet var 

positivt, men residualerna var underspridda; 0,14. 

Ängshavre: ANOVA gav ett p-värde på <0,001 vilket betyder att sambandet är signifikant. 

Sambandet var även i detta fall positivt. Residualerna var något underspridda; 0,5. 

Tabell 5 Enskilda arters förekomst på åkerholme som funktion av förekomst i skogsbryn. Signifikans markeras med fetstil. 

Art LR Chisq Df P-värde Riktning på samband 

Hassel 2,6 1 0,1 Positiv 

Johannesört 2,4 1 0,12 Positiv 

Rödven 4,1 1 0,03 Positiv 

Rönn 0,9 1 0,3 Positiv 

Slån 11,9 1 <0,001 Positiv 

Sälg 3,9 1 0,05 Positiv 

Ängshavre 25,9 1 <0,001 Positiv 

ORDINATION AV ARTSAMMANSÄTTNING 

Artsammansättningen påverkades signifikant av både typ av plats (åkerholme eller 

skogsbryn) och avstånd (Tabell 6). Resultatet av ordinationen visas i figur 7. 

Artsammansättningen och vegetationen skiljer sig åt beroende på om det är en åkerholme 

eller ett skogsbryn. Vidare visar resultatet att graden av isolering har en tydlig signifikant 

effekt på växtsamhället och artsammansättningen.  
 

Tabell 6 Artsammansättning med typ av plats och avstånd som förklaringsvariabler. Signifikans markeras med fetstil. 

Förklaringsvariabler Df Sum Of Sqs F P-värde 

Typ av plats (å/s) 1 0,6 2,5 0,03* 

Avstånd 1 1,06 4,8 0,001** 
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Figur 7 Resultatet av utförd constrained ordination. Pilen indikerar ökande avstånd. Beteckningar för åkerholme och 

skogsbryn är O respektive F. 

 

ANALYS OCH DISKUSSION 

ANTAL ARTER PÅ ÖN 

Resultatet från de utförda testerna på artantal (antalet arter på åkerholmen samt förekomna 

arter) gav ingen signifikans för någon förklaringsvariabel. Det fanns dock en marginell 

signifikans för förklaringsvariabeln antalet arter i skogsbrynets påverkan på antal arter på 

åkerholmen. Antalet arter i skogsbrynet har en svag effekt på antalet arter på åkerholmen då 

skogsbrynet fungerar som spridningskälla vilket därigenom kan förklara resultatet. Resultatet 

skulle kunna ses som ett mått på skogsbrynets förmåga som spridningskälla, men som i de här 

fallen antyder att skogsbrynet saknar kvaliteter som spridningskälla. En annan förklaring skulle 

kunna vara att åkerholmarna och skogsbrynen ligger i en likartad miljö och därför är lika artrika 

och att skogsbrynets förmåga som spridningskälla inte är begränsande i det här fallet. Enligt ö-

teorin bör resultatet blivit att omkrets och avstånd var de två faktorer som har en påverkan på 

immigrationen till åkerholmen, det vill säga hur många arter som spridit sig, samt förekomsten 

av arter. Enligt teorin ökar utdöenderisken med högre grad av isolering och mindre ytstorlek 

för en ö, vilket då påverkar förekomsten av arter och biodiversitetsmönster. Resultatet från de 

utförda testerna på antalet arter samt urvalsarter kunde därmed inte förklaras av 

öbiogeografiteorin och det blir svårt att uttala sig angående spridningsbegränsningar och 

biodiversitetsmönster. Det går i linje med flertalet tidigare studier där resultatet inte kunde 

förklaras av öbiogeografiteorin (Barbour and Brown 1974; Brown 1971; Culver et al. 1973; 
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Diamond 1972, 1973; Simpson 1974; Terborgh 1975, se Brown och Kodric-Brown 1977; 

Nolby et al. 2015; Lomolino och Perault 2001). 

 

LIKHETSINDEX 

I resultaten från likhetsindex framgår det att omkrets har en signifikant effekt på likhetsindexet 

(p-värde=0,003). Likheten av arter på åkerholme och skogsbryn ökar vid större omkrets. 

Sambandet tyder på att arter i skogsbrynet mer troligt sprider sig till större åkerholmar, likt 

antagandet inom ö-teorin. En interaktion mellan förklaringsvariablerna omkrets och antalet 

arter i skogsbrynet visade också på signifikans med ett p-värde på 0,006. Det här visar på att 

antalet arter i skogsbrynet har en effekt på likhetsindex tillsammans med omkretsen, men inte 

som ensam förklaringsvariabel. Sambandet mellan interaktionseffekten och likhetsindex blir 

tydligare av effektdiagrammen för interaktionseffekten (se figur 6). De är uppdelade på olika 

storlekar för omkrets och visar att antalet arter i skogsbrynet hade en positiv effekt på mindre 

åkerholmar, upp till 150 meter i omkrets. Med fler arter i skogsbrynet ökar likheten i arter 

(likhetsindex blir större) vilket kan betyda att fler arter kan sprida sig från skogsbryn till 

åkerholme vilket kan förklaras av öbiogeografiteorin som säger att artantalet ökar med en ökad 

ö-storlek. Den positiva effekten tyder på att arter på små åkerholmar är spridningsbegränsade 

av åkerholmens storlek. Det här sambandet gäller dock inte för åkerholmar med en omkrets 

över 200 meter. I effektdiagrammen framgår det att antalet arter i skogsbrynet har en negativ 

effekt på likheten i arter för de större åkerholmarna. Det här resultatet kan inte förklaras av ö-

teorin. Vi kan inte finna någon förklaring till varför interaktionseffekten omkrets*antal arter i 

skogsbrynet har en negativ effekt på stora åkerholmar (omkrets >200 meter). Dock är det 

möjligt att större åkerholmar redan har en flora skild från den i skogsbrynet. Det skulle kunna 

kopplas till teorin då större öar har en högre artrikedom samt fler habitat vilket kan ge en 

stabilitet i systemet, då den inre artdynamiken är viktigare än dynamiken på landskapsskala 

(Tilman et al. 2014; Snelgrove et al. 2014). Därför skulle det kunna bli svårt för nya arter att 

etablera sig (Ulfstrand 2016b) på en stor åkerholme som möjligtvis är mer autonom än en 

mindre åkerholme. 

Öbiogeografiteorin kan förklara den signifikanta effekten av omkrets och interaktionen 

omkrets*antalet arter i skogsbrynet vad det gäller mindre åkerholmar. Spridningsbegränsningar 

går därmed enbart att finna på små åkerholmar, inte på stora åkerholmar i det här fallet. 

 

TEST AV ENSKILDA ARTER 

Testerna som utfördes på enskilda arter genererade signifikanta samband för fyra av arterna; 

rödven, slån, sälg och ängshavre. Resultatet antyder att dessa arter har spridit sig från 

skogsbrynet till åkerholmarna. I sälgens fall var signifikansen på gränsen till den satta nivån 

samtidigt som residualerna var ganska underspridda vilket gör att denna signifikans bör tas 

med en nypa salt. För arterna där en signifikans påvisades kan resultaten delvis förklaras av 

öbiogeografiteorin då den säger att arter i skogsbrynet sprider sig till åkerholmarna. Resultaten 

skulle möjligtvis kunna bero på arternas spridningsförmåga. Rödven sprider sig med hjälp av 

både vektorer samt vinden, medan sälg enbart är vindspritt, slån fågelspritt och ängshavre 
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fastnar i djurs päls. De övriga arterna hade också bara ett sätt som de sprids på. Med två 

spridningsmöjligheter ökar chanserna för att kolonisera nya områden. På flertalet åkerholmar 

fanns det dock även flera individer av de andra undersökta arterna. Det är möjligt att 

förekomsten av dessa arter beror på spridning från skogsbrynen, men dessa samband kunde 

inte styrkas statistiskt.  

 

ORDINATION 

Resultaten av ordinationen visar, till skillnad från övriga tester, att avståndet har en tydlig 

signifikant effekt på artsammansättningen på åkerholmar. Även när variationen som beror på 

effekten av direkta skillnader mellan åkerholmar och skogsbryn är borttagen. Graden av 

isolering är alltså av betydelse i det här fallet och en spridningsbegränsning för arter och något 

som påverkar biodiversitetsmönster. Ett antal tidigare studier har inte funnit någon signifikans 

för graden av isolering (Lomolino och Perault 2001; Fattorini 2014; Watling och Donnelly 

2006; Eriksson et al. 1995). Det finns även en signifikant skillnad i artsammansättning och 

vegetation mellan åkerholmar och skogsbryn. Skillnaden skulle kunna bero på att det för 

åkerholmarna råder vissa förhållanden som enbart passar vissa typer av arter som trivs i små 

fragmenterade miljöer. (Skogsstyrelsen 2014a; Naturvårdsverket 2014) Skillnaden skulle 

också kunna bero på reducerad spridning mellan skogsbryn och åkerholmar. Vidare tyder 

resultaten från ordinationen på att det finns en likhet i habitaten, åkerholmar är lika andra 

åkerholmar och skogsbryn lika andra . I figur 8 kan ses hur de olika datapunkterna fördelas 

utifrån deras likheter i artsammansättning och inte enbart utifrån egenskapen åkerholme eller 

skogsbryn. Det blir tydligt att åkerholmar hamnar nära andra åkerholmar och skogsbryn nära 

andra skogsbryn. Enligt ö-teorin är avstånd en spridningsbegränsning för arter och större 

avstånd från fastlandet försvårar möjligheterna till spridning samt ökar risken för utdöende. 

Det betyder att artsammansättningen bör skilja sig beroende på avståndet eftersom alla arter 

som förekommer i skogsbrynet inte kan sprida sig till åkerholmen om avståndet blir för stort. 

Resultaten från ordinationen kan därmed förklaras av öbiogeografiteorin. 

 

SPRIDNING 

Det kan verka logiskt och näst intill självklart att arters förekomst är högre på större öar närmare 

fastlandet eller som flera tidigare studier funnit att öns storlek är av signifikant betydelse för 

arters spridning. Fattorini (2014) och Watling och Donnelly (2006) påträffade signifikanta 

samband mellan arter och storlek men ingen signifikans mellan arter och avstånd, vilket även 

denna studie fann för likhetsindex. Eriksson et al. (1995) kunde inte påvisa någon signifikans 

för någon av förklaringsvariablerna (area och avstånd), men fann en antydan till signifikans för 

area. Gemensamt för samtliga studier var att de till skillnad från den ursprungliga 

öbiogeografiteorin inte undersökte riktiga öar med omkringliggande vatten, utan utfördes i 

terrestra områden. Vattnet mellan fastland och ö skapar en spridningsbarriär för många arter 

som inte kan färdas över eller via vattnet. I terrestra miljöer, som den här och flera andra studier 

har undersökt, kan arters spridning enklare behjälpas av exempelvis människor och djur. 

Avsaknaden av vatten i miljöerna kan även ha öppnat för successiv spridning där arterna givits 
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möjlighet att kunna mellanlanda mellan fragmenten för att slutligen nå ett fragment. En sådan 

spridningsmöjlighet skulle i sin tur kunnat påverka resultaten då avståndet mellan åkerholme 

och skogsbryn blir av mindre betydelse. 

Ovan nämnda resultat tyder på att det för exempelvis stadsplanering är viktigt att se till 

gröna ytor och habitatens storlek snarare än graden av isolering. Dock betyder det inte att 

isoleringens betydelse kan bortses. Konnektivitet mellan fragment är som Galpern et al. (2011) 

uttrycker viktig för arter och dess spridningsmöjlighet. Å andra sidan fann vi att graden av 

isolering är av betydelse för artsammansättningen, vilket stärker konnektiviteten och 

avståndets betydelse för arters möjlighet att sprida sig. 

 

I teorin om öbiogeografi utgår modellen från att arters spridning till en ö sker från en punkt, 

ett fastland, vilket skiljer sig från metapopulationsteorin som säger att spridning kan ske från 

flera punkter (Linkowski och Lennartsson 2005). Med det i åtanke kan det därför vara svårt att 

säga vad som är spridningskällan till studiens åkerholmar då omkringliggande skogspartier i 

flera av fallen återfanns vid åkerholmen. Resultatet från likhetsindex kan dock vara en bra 

markering som går i linje med öbiogeografiteorin då den visar likheten i arters förekomst och 

att spridning kan ha skett mellan skogsbryn och åkerholme. Ytterligare kan de tester på enskilda 

arter som gav signifikans visa på detta samband då signifikansen antyder att arten spridit sig 

från skogsbryn till åkerholme. 

 

VIDARE RESONEMANG 

Enligt Hughes (2000) kommer arter i framtiden att behöva förflytta sig då deras livsmiljöer 

förändras, dels genom förändrat klimat men även till följd av fragmentering. Då arter har olika 

spridningssätt och förutsättningar, påverkas de olika genom fragmentering och habitatsförlust 

(Linkowski och Lennartsson 2005; Opdam och Wascher 2004). En bevarandeinsats för en art 

kan vara förödande för en annan. Utifrån resultatet av vår studie kan arters spridning mellan en 

spridningskälla och ett fragment sägas vara begränsad av fragmentets storlek, åtminstone upp 

till en viss fragmentsstorlek. Vi fann även att avståndet mellan fragment och spridningskälla är 

av betydelse för om arter lyckas sprida sig till ett nytt område då sammansättningen av arter 

skiljer sig åt mellan fragment och spridningskälla och beroende på avstånd. Denna studie pekar 

på vikten av att se till fragmentsstorlek samt grad av isolering mellan fragment som viktiga 

aspekter för att arter i framtiden ska kunna sprida sig till nya habitat.    

 

Även om vår studie har haft ett tydligt ekologiskt perspektiv anser vi att det i takt med en 

ökad urbanisering är av vikt att integrera arbetet med fragmentering i stadsplanering och att 

studier kring fragmentering hamnar i allt större fokus. Delvis för att skydda ekosystem och 

biodiversitet i naturliga habitat mot fragmenteringens negativa effekter, men också utnyttja 

fragmentering där det är möjligt. Som Fattorini (2014) belyser finns det i vissa fall även 

positiva aspekter av fragmentering för biologisk mångfald då nya habitat bildas trots att 

fragmentering generellt har negativa effekter på biologisk mångfald. Det varierar mellan arter 
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och habitatstyper. Fattorini (2014) kom i sin studie fram till att habitat i urbana miljöer och 

skogskanter kan hysa ett bredare spektrum av arter med olika habitatspreferenser. Habitat i 

urbana miljöer kan därmed vara sådana habitat där artdiversitet kan gynnas av fragmentering. 

Det är något som skulle kunna utnyttjas genom grönytor i staden som ofta består av mindre 

fragment. Vi ser vidare öbiogeografiteorin som ett viktigt verktyg inom stadsplanering då 

grönytor, likt Fattorinis beskrivning, kan ses som öar i ett hav av mänsklig utveckling där vägar 

och mänsklig bebyggelse enligt oss kan liknas vid havet som spridningsbarriärer och begränsa 

arters spridning. 

 

SLUTSATSER 

 Har åkerholmars omkrets och avstånd till skogsbryn påverkan på växtarters förekomst 

på åkerholmar?  

Denna studie fann aldrig en effekt av avstånd och omkrets samtidigt på arters förekomst. Dock 

hade avstånd och omkrets var för sig en effekt på arters förekomst. Enligt öbiogeografiteorin 

borde avstånd tillsammans med omkrets haft signifikant effekt på förekomsten av arter. En 

möjlig förklaring till att förklaringsvariablerna inte hade en effekt samtidigt kan beror på andra 

faktorer i den komplexa verkligheten som inte innefattas av modellen. 

 Hur väl kan teorin om öbiogeografi förklara artrikedomsmönster och studiens 

resultat? 

Teorin om öbiogeografi kan till viss del förklara resultatet i denna studie. För antal arter på 

åkerholmen samt förekomna arter hittades ingen signifikans och resultatet samt 

biodiversitetsmönster kan inte förklaras av öbiogeografiteorin, i likhet med flertalet tidigare 

studier. Resultatet för likhetsindex kan dock kopplas till ö-teorin då omkrets samt 

interaktionseffekten omkrets*antal arter i skogsbrynet hade signifikanta effekter på likheten i 

arter för åkerholmar och skogsbryn. Vad det gäller enskilda arter kunde signifikanta resultat 

finnas för fyra av sju arter. Resultatet, som visade på att arter har spridit sig från skogsbryn 

till åkerholme, kan förklaras av öbiogeografiteorin till viss del. Ordinationen som gjordes på 

artsammansättning gav signifikanta skillnader i artsammansättning mellan olika habitat 

(åkerholme och skogsbryn). Vidare hade graden av isolering en signifikant effekt på 

artsammansättningen. Teorin om öbiogeografi kan därmed delvis förklara resultaten från 

ordinationen. 
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