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Abstract

The examination of the adequate nature conservation methods in a natural reserve, to 
conserve a specific species and / or increase biological diversity is the subject of this study. 
This work is based on four species, that can be found during the Spring season, liverleaf, 
wood anemone, brimstone and woodpecker. The incidence and availability is studied and 
closely observed for these species in twenty forests, i.e. ten forests which are nature reserves 
and ten forests with the similar characteristics as the nature reserves habitat, but are not nature 
reserves in Gnesta mucipality, Södermanland. Measurements of the tree crown and the 
diameter of the tree trunks where noted to study how these factors could affect the outcome of 
the abundance and incidence of the four species. The brimstones lay their eggs on the leaf 
buds on the tree trunk. This is precisely the reason why inventories have been made for the 
tree trunks in the nature reserves and non protected forests. The abundance and coverage of 
the liverleaves and wood anemone was chosen to study in random by taking 25x25m in every 
forests. These squares where divided even further to ten squares with the size of 0.5x0.5m. 
The frequency of both the species are counted and noted in the smaller squares. The 
brimstones and woodpeckers are inspected by measurement assessments. Two lines of 100m 
were laid out, to listen to the drumming and various sounds gives of by the woodpeckers and 
flying adult brimstones, with a stopover of 15m in 5mins.

The statistical results illustrate no significant differences in the incidence and the abundance 
between the liverleaves and wood anemone, whether it is in the nature reserve forests or non 
protected forests. But the standard deviation differed between the forests (nature reserve and 
non protected forests) on the incidences (nature reserve SD = 7.43, non protected forest SD = 
0.31) and the abundance (nature reserve SD = 4.01, non protected forest SD = 0.51) of the 
liverleaves. The coverage of the tree crowns and the trunk diameter did not have any 
significant influence on the outcome of the abundance and the incidence of the liverleaves. 
The effect of the tree crown was close to non when it came to the wood anemone, but the 
diameter of the tree trunks affected the incidence level (DF1,7, P<0.05, F=6.4791, P<0.05, 
ANOVA), but not the abundance. A significantly higher value was observed among the 
woodpeckers in the nature reserve (b=3.584, P<0.05, logistics regression), but not among the 
brimstones in either the nature reserves or the forests and non protected reserves.The 
observation study shows that the natural reserves have greater incidences of woodpeckers and 
with a standard deviation of the liverleaves abundance and occurrences between nature 
reserve forests and non protected forests, but only with a few nature reserves having more 
liverleaves than other reserves. The significant difference are very marginal when it comes to 
liverleaves and to obtain any positive effects of the nature reserve, a large scale study needs to 
be conducted in far more reserve forests. 
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Sammanfattning

För att undersöka om naturreservat är en bra naturvårdsåtgärd för att bevara enskilda arter 
och/eller öka biologisk mångfald har fyra arter studerats, som finns tillgängliga på våren:
blåsippa, vitsippa, citronfjäril och hackspettar. Dessa arters förekomst och abundans
undersöktes i 10 skogar som är naturreservat och i 10 skogar med liknande habitat men som 
inte är naturreservat i Gnesta kommun, Södermanland. Krontakets täckningsgrad och 
trädstammarnas diameter mättes också för att se hur dessa faktorer påverkar de utvalda 
arternas förekomst och abundans. Citronfjärilen lägger sina ägg på bladknopparna av brakved. 
Därför inventerades förekomsten av brakved i reservatsskogar och skogar som inte är 
reservat. Blåsippors och vitsippors abundans och täckningsgrad undersöktes genom slumpa ut 
en storruta 25x25m i varje skog. I denna ruta slumpades 10st smårutor om 0,5x0,5m. I 
smårutorna räknades antalet rameter och täckningsgraden av båda arterna. Citronfjärilar och 
hackspettar inventerades genom linjetaxering. Två linjer á 100 m lades ut och ett stopp 
gjordes var 15m i 5min för att observera hackspettar och citronfjärilar. Detta gjordes genom 
att lyssna efter trumningar och läten från hackspettar och citronfjärilar observerades genom att 
titta efter flygande adulter. 

Resultaten från de statistiska analyserna visar inga signifikanta skillnader mellan blåsippors 
och vitsippors abundans och täckningsgrad i naturreservat och i ickereservat. Däremot så 
skilde sig standaravvikelsen mellan reservat och ickereservat av täckningsgrad (naturreservat 
SD= 7,43,ickereservat, SD= 0,31) och abundans (naturreservat SD= 4,01, ickereservat SD= 
0,51) av blåsippa. Krontackets täckning och trädstammarnas diameter hade inte heller någon 
signifikant effekt på blåsippors abundans eller täckningsgrad. Vitsippors abundans och 
täckningsgrad påverkades inte av krontaket, däremot fanns en signifikant effekt av
trädstammarnas diameter på vitsippors täckningsgrad (DF1,7, P<0,05, F=6,4791, P<0,05, 
ANOVA) men inte på abundansen av rameter. Hackspettar hade en signifikant högre 
förekomst i naturreservat (b=3,584, P<0,05, logistisk regression). Däremot fanns det ingen 
signifikant skillnad för förekomst av citronfjärilar i reservat jämfört med ickereservat. 
Undersökningen visar därmed att naturreservaten har en större förekomst av hackspettar och 
en skillnad fanns i standardavvikelsen för blåsippors abundans och täckningsgrad mellan 
naturreservat och ickereservat. Där ett fåtal reservat sticker ut med en högre förekomst av 
blåsippor. Någon signifikant skillnad för blåsippor fanns inte och för att visa en eventuell 
positiv effekt behövs en större undersökning göras med fler naturreservat.
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Inledning

I Sverige finns det idag ca 3 100 naturreservat (Naturvårdverket, 2008a) vilka utgör 9 % av 
Sveriges landareal (Naturvårdsverket, 2006b). Länsstyrelser och kommuner bildar 
naturreservat och Naturvårdsverket disponerar de anslag som behövs för att köpa mark och 
betala intrångsersättning (Naturvårdsverket, 2006b) Naturvårdsverket har presenterar syftet 
med bildande av naturreservat på detta sätt ”syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och 
bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. Ett område 
som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för 
skyddsvärda arter får också förklaras som naturreservat”. Biologisk mångfald är en av de 
viktigaste faktorerna (Naturvårdsverket, 2006c) som vägs in vid bildandet av naturreservat 
och med biologisk mångfald menas ”variationsrikedomen bland levande organismer i olika 
miljöer samt de ekologiska komplex som dessa organismer ingår i” (Naturvårdsverket,
2007d). Naturreservatens naturvärden och hur dessa skall bevaras och utvecklas finns 
beskrivet i en skötselplan för området samt syftet med reservatet (Naturvårdsverket, 2006c). 
Sverige ingår i FN.s konvention om biologisk mångfald där bevarande av biologisk mångfald 
är ett stort övergripande mål (FN:s konvention om biologisk mångfald, 2007). Riksdagen har 
också antagit 16 miljökvalitetsmål varav ett som innefattar biologisk mångfald ”ett rikt växt-
och djurliv” (Regeringskansliet, 2008) med syftet att värna om den biologiska mångfalden 
(Naturvårdsverket, 2001e). I miljöbalken 1 kap. 1§ finns övergripande bestämmelser som 
syftar till att främja en hållbar utveckling där biologisk mångfald ingår (Rättsnätet, 1998).

En stark faktor för bildandet av naturreservat är bevarandet av biologisk mångfald. För att 
undersöka effekten av reservatsbildning kan en jämförelse göras av naturreservat med 
områden med liknande habitat men som inte är skyddade som reservat. Om reservatsbildning 
har en positiv effekt på artrikedom borde antalet arter vara större i reservat än i liknande 
områden som inte är reservat. Om reservatsbildningen är ämnad att skydda vissa skyddsvärda 
arter borde dessa arter i större utsträckning förekomma i naturreservat än annorstädes. 
Dessutom borde abundansen hos dessa arter vara högre i reservat än utanför. De arter som 
ingått i undersökningen är: blåsippa, vitsippa, citronfjäril och hackspettar. I skog finns ett 
flertal viktiga faktorer som kan tänkas påverka utfallet av förekomst och abundans. 
Trädstammarnas diameter är en faktor som kan påverka förekomst och abundans av arter. Då 
träden åldras ökar också diametern av stammarna och sannolikheten för att skadas ökar. 
Skador som grenfläkningar, blixtnedslag, och barkgnag av växtätare (Niklasson, M, Nilsson, 
S, G. 2005) kan medföra kåda och savflöden. Detta i sin tur är insektslockande med 
insektspredatorer som efterföljd. Fjärilar lockas också till savflöden däribland citronfjärilen 
där sav ingår i en del av födan (Andersson, S. 2001). Skador på träden medför också död ved 
av olika slag, solexponerade döda ytor är habitat för ett flertal insektsarter som är ingår i 
hackspettars föda (Niklasson, M, Nilsson, S, G. 2005).  Krontakets täckning är en faktor som 
också kan påverka förekomst och abundans av arter. De insekter som lever i solexponerad död 
ved påverkas av krontackets täckning beroende på hur mycket sol som exponerar veden. Då 
krontaket täcker stora delar av markens ljusinsläpp påverkas de växter som ingår i markskiktet 
genom differentierad mängd sol och skugga. Blåsippa trivs i halvskugga (Mossberg, B, 
Stenberg, L. 2005) och vitsipporna börjar växa innan träden fått sitt lövverk för att få tillgång 
till sol (Kristianstad vattenrike, 1997). 

Syftet med denna undersökning är att utvärdera inrättande av naturreservat som en åtgärd för 
att bidra till bevarande av enskilda arter och även i förlängningen av biologisk mångfald. 
Abundansen av ett antal skyddsvärda arter kommer att undersökas i naturreservat och 
jämföras med områden som inte är naturreservat. Undersökning kan ge ett svar på om 
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reservaten har en proportionellt sett större abundans av de önskade arterna jämfört med 
slumpmässig utvalda områdena med liknande habitattyp. Det innebär att reservaten då kan 
fungera som en viktig reservoar för dessa arter och troligen andra arter. De arter som ingår i 
undersökningen är blåsippa, vitsippa, hackspettar och citronfjäril. Trädstammarnas diameter 
och krontakets täckning kommer att mätas för att se hur dessa faktorer påverkar de utvalda 
arternas förekomst och abundans.

Frågeställningar:
- Är inrättandet av naturreservat en bra åtgärd för att bevara enskilda arter och i 

förlängningen biologisk mångfald?
- Är abundansen av hackspettar och citronfjärilar större i naturreservat än i ickereservat?
- Har krontäckning och träddiameter någon påverkan av hackspettar, citronfjärilar, blå-

och vitsippors abundans samt täckningsgrad?

Material och metoder

Undersökningen har begränsats till att äga rum under april/majmånad. Ingående arter har valts 
utifrån möjligheten att observera dem på våren. De växter som valts att inventeras är blåsippa 
och vitsippa. Citronfjärilen har valts ut för att den flyger tidigt på året och som sedan lägger 
ägg på brakved som också inventerats. Hackspettar är stannfåglar och har därför valts ut att 
inventeras. Dess distinkta trumningar är också lätta att urskilja samt dess olika karakaristiska 
läten. Inventeringen gjordes i 10st naturreservat och i 10st ickereservats områden med 
liknande habitattyp i Gnesta kommun, Södermanland. Ickereservat områdena valdes ut genom 
att slumpa ut koordinater över Gnesta kommun. Undersökningen gjordes i en parad design 
med inventering av ett reservat och ett närliggande ickereservat samma dag, för att minimera 
temporala effekter av vårens antågande.

Områdesurval och inventeringsmetodik

Blåsippa och vitsippa inventerades i alla naturreservat och ickereservats områden i en storruta 
25x25m med 10st smårutor om 0,5x0,5m. Genom att lägga in områdenas ytterkoordinater 
slumpades storrutans placering ut med slumpfunktionen i Excel. Den slumpade punkten 
utgjorde alltid det sydöstra hörnet av storrutan. 5 punkter för varje reservatsområde slumpades 
ut för att vid eventuella hinder som berg eller trädstammar kunna ta nästa punkt i ordningen. 
1000 punkter för ickereservat slumpades ut över Gnesta kommun och 10 av dessa valdes ut 
för inventering. För att finna till punkterna användes en GPS med en felmarginal på ± 5m. 
Storrutan delades in i ett smårutigtnät med 0,5x0,5 m smårutor. 10st smårutor slumpades ut i 
storrutan för inventering. Även här användes slumpfunktionen i Excel.

I varje småruta inventerades blåsippor och vitsippors abundans och täckningsgrad. Antalet 
rameter av arterna räknades och täckningsgraden uppskattades. En träram med ett rutnät 
10x10cm (Ekstam, U. 1996) lades i smårutan för att uppskatta täckningsgraden. Rutnätet 
bildar 25 rutor och varje ruta delades in i en 5 gradig skala 0-100 %. Rutnätets varje ruta 
motsvarar en täckningsgrad på 4 % vilket innebär att summan från varje ram med rutnät 
multiplicerades med 4. Den summan avrundades till närmaste femtal. I mitten av storrutan 
antecknades krontakets täckningsgrad i %. Genom att hålla en tumstock 1m över marken med 
1m längd, uppskattades krontakets täckningsgrad i tiotals procent. Alla trädstammars diameter 
mättes i storrutan och ett medel beräknades och avrundades per tiotal.
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Hackspetts och citronfjärilsförekomster inventerades genom linjetaxering. Två linjer à 100m 
lades ut. Den första linjen fick sin startpunkt i storrutans utslumpningspunkt. Den andra 
linjens startpunkt lades ut 200m öster ut från den första linjens punkt. Avstånden mättes upp 
med både GPS och stegräkning. Vid varje linjetaxering gjordes ett stopp var 15m i 5min då 
hackspetts förekomst observerades. Detta gjordes genom att lyssna efter trumningar och läten 
från hackspettar (Dalarnas ornitologiska förening, 2008). Sträckorna mellan stoppen mättes 
upp med stegräkning. Vid dessa stopp gjordes även citronfjärils observationer genom att titta 
efter flygande adulter av båda könen. Mellan dessa två inventeringslinjer skulle brakveds 
förekomst inventeras samt citronfjärilsägg. Någon brakved hittades inte. 

Tabell 1. Naturreservatens koordinater tillsammans med ickereservatens koordinater i parad uppställning, Gnesta 
kommun, Södermanland. 

Naturreservat X Y Ickereservat X Y
Hällesta 1571182 6554648 A 1572544 6553408
Igelsjöskogen 1565948 6559264 B 1565948 6559264
Utnäset 1580172 6541725 C 1579907 6542576
Putbergen 1564554 6562990 D 1564794 6562969
Lomsjöskogen 1565733 6561926 E 1565012 6562296
Haga Hage 1564771 6558853 F 158804 6548728
Herreröknanäs 1565616 6555937 G 1588841 6548052
Krampan 1577353 6564240 H 1584355 6555981
Hårbyskogen 1585889 6541874 I 1586858 6546723
Nytorpsravinen 1564042 6555730 J 1566338 6554810

Statistiska analyser

För att se skillnad av förekomst av de utvalda arterna mellan naturreservat och ickereservat 
analyserades all inventeringsdata med logistisk regression. Effekter av förklaringsvariablerna 
trädens krontäckning och stamdiameter för de utvalda arterna i naturreservat och i 
ickereservat analyserades med linjär modell. Blåsippors och vitsippors abundans och 
täckningsgrads skillnader mellan naturreservat och ickereservat analyserades med Wilcoxon 
parat test. 

Resultat

Blåsippa och vitsippa fanns i både naturreservat och i ickereservat. Vid linjetaxeringen hördes 
hackspettsläten och trumningar i både naturreservat och i ickereservat. Citronfjärilar sågs av 
båda könen i både naturreservat och ickereservat. Någon brakved hittades varken i 
naturreservat eller i ickereservat.

Medel för antalet rameter blåsippor och vitsippor i varje storruta i reservat och ickereservat 
räknades ut. Medel för täckningsgraden av blåsippor och vitsippor i varje storruta i reservat 
och ickereservat räknades också ut. Samt förekomsten av hackspett och citronfjäril i 
naturreservat och ickereservat lades in i samma tabell

Abundans och täckningsgrad hos blåsippa och vitsippa

För blåsippor påverkades varken abundansen (DF1,7, P>0,415, F=0,6979, P>0,4154, ANOVA) 
eller täckningsgraden (DF1,7, P>0,392, F=0,7723, P>0,3917, ANOVA) av krontakets 
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täckning. Blåsippors abundans (DF1,7, P>0,846, F=0,0390, P>0.8457, ANOVA) och 
täckningsgrad (DF1,7, P>0,907, F=0,0141, P=0,9068, ANOVA) påverkades heller inte av 
trädstammarnas diameter. Det fanns dessutom inga signifikanta skillnader mellan 
naturreservat och ickereservats områden vare sig för abundans (P>0,6704, Wilcoxon parat 
test) eller täckningsgrad (P>0,6701, Wilcoxon parat test) hos blåsippa.

Vitsippors abundans (DF1,7, P> 0,467,  F=0,5544, P>0,4667, ANOVA) och täckningsgrad 
(DF1,7, P>0,2110,  F=1,6893, P>0,2110, ANOVA) påverkades heller inte av krontakets 
täckning. Ingen påverkan av vitsippors abundans (DF1,7, P>0,168,  F=2,0717, P>0,1682, 
ANOVA) av trädstammarnas diameter förekom. Vitsippors täckningsgrad ökade signifikant 
med ökad stamdiameter (DF1,7, P<0,05,  F=6,4791, P<0,05, ANOVA) (Figur 1). Någon 
signifikant skillnad fanns inte heller mellan naturreservat och ickereservats områden för 
abundans (P>0,9689, Wilcoxon parat test) eller täckningsgrad (P>0,9067, Wilcoxon parat 
test) hos vitsippa.

Figur 1. Medeltäckningsgrad i % för vitsippa i naturreservat och i ickereservat med medel träddiameter i %.
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Medelvärdesdiagramen för blåsippor och vitsippors abundans och täckningsgrad i 
naturreservat och i ickereservat visade inga signifikanta skillnader. Däremot visade 
spridningsmåttet en skillnad för blåsippors abundans och täckningsgrad i naturreservat (Figur 
2a-b).

Figur 2a visar medeltäckningsgrad för blåsippa i               Figur 2b visar medelabundans för blåsippa i 
naturreservat SD= 7,43 och i ickereservat, SD= 0,31         naturreservat SD= 4,01 och i ickereservat SD= 0,51
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Förekomst av hackspettar och citronfjärilar 

Logistiska regressionen visade en signifikant positiv effekt på hackspetts förekomst i 
naturreservat (b=3,584, P<0,05, logistisk regression, figur 3).

Figur 3 Frekvens av hackspettsförekomst i naturreservat och i ickereservat
i naturreservat och ickereservats områden i Gnesta kommun, Södermanland 

Citronfjärilars förekomst skilde sig inte signifikant mellan naturreservat och ickereservat 
(b=0,8473,P>0,8473, logistisk regression). Hackspettsförekomsten påverkades inte av 
krontakets täckning (b=0.09038, P>0.1141, logistisk regression) eller av trädstammarnas 
medeldiameter (b=-0.04281, P>0.19017, logistisk regression). Citronfjärilars förekomst 
påverkades heller inte av krontakets täckning (b=0.008962, P>0,726, logistisk regression) 
eller av trädens stamdiameter (b=-0.001099, P>0,954, logistisk regression). 

Diskussion

Undersökningen visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan medelvärdena för 
abundans och täckningsgrad av blåsippa och vitsippa i naturreservat och ickereservat. 
Däremot så skilde sig standaravvikelsen mellan reservat och ickereservat av abundans och 
täckningsgrad av blåsippa (se figur 2a-b). I gruppen naturreservat fanns därmed områden med 
både låg och hög förekomst och abundans av blåsippa. Variansen är därmed stor och ett större 
stickprovstest krävs för att visa en signifikant skillnad. Ett stickprov på 10 naturreservat är 
dock för litet för att visa på en signifikant skillnad. Ett av naturreservaten, Utnäset urskiljde 
sig från de övriga områdena av naturreservat och ickereservat där blåsippsförekomsten var 
högre både i abundans och täckningsgrad. En orsak till den högre blåsippsförekomsten kan 
vara den kalkrika marken (Länsstyrelsen, 2001,). Syftet med Utnäset naturreservat är just att 
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bevara lundfloran (Länsstyrelsen, 2001,) vilket innebär att blåsippa är en av de arter som 
borde finnas bland växterna.

De statistiska analyserna av krontakets täckningspåverkan på blåsippor och vitsippors tillväxt 
visade ingen signifikant skillnad. Trädens lövverk hade ännu inte slagit ut i full verkan och 
tog därför inte upp all ljusinsläpp. Marken skuggades därmed bara delvis. Blåsippan trivs i 
halvskugga (Mossberg, B, Stenberg, L. 2005) och vitsipporna växer på de mer solbelysta 
delarna av marken (Kristianstad vattenrike, 1997). Trädstammarnas diameter hade ingen 
påverkan av blåsippors abundans eller täckningsgrad. Den statistiska analysen av 
trädstammarnas påverkan av vitsippors täckningsgrad visade en signifikant skillnad (se figur 
1). Troligen beror detta på att vitsippor fanns i 6/10 naturreservat och reservaten domineras av 
äldre skog, som leder till kraftigare trädstammar. Vitsippor fanns i 5/10 ickereservat och 
skogarna var yngre vilket förklarar den lägre diametern på träden. Vitsippa var därför ganska 
vanlig och trädstammarnas diameter har därför troligen mindre betydelse för täckningsgraden 
av arten. En statistisk analys för att jämföra naturreservat och ickereservats områden i par för 
abundans och täckningsgrad för blåsippa och vitsippa gjordes med Wilcoxon parat test. 
Analysen visade inga signifikanta effekter vilket innebär att några markanta skillnader mellan 
naturreservaten och dess ickereservats områden inte fanns.

Hackspettsförekomsten i naturreservat och ickereservat hade en positiv signifikant effekt för 
naturreservat (se figur 3). Analysen svarar därav på frågan om abundansen av hackspettar är 
högre i naturreservat. Flertalet av reservaten består av äldre barrskogar med lövinslag och 
mycket död ved både som torrakor och vindfällen. Veden från barr- och lövträd är viktig för 
hackspettars födosök och bohålehackning (Jonssons, L, 1997) vilket innebär att 
naturreservaten fungerar som habitat för hackspettar. Solexponerad död ved hyser flertalet 
insektsarter och dess larver som ingår i hackspettars föda (Ingelög, T, Samuelsson, J. 1996). 
En av hackspettsarterna som hördes under linjetaxeringen var spillkråkan. Den födosöker i 
rötade träd och stubbar och hackar ut bon i grova stammar (Ingelög, T, Samuelsson, J. 1996).  
Spillkråkan fungerar som nyckelart för andra arter som använder dess hackhål till bohålor 
(Niklasson, M, Nilsson, S, G. 2005). Ickereservats områden bestod av yngre barrskog med 
lövinslag med undantag för en ekhage. Död ved förekom i mindre omfattning vilket kan vara 
en anledning till en lägre hackspettsförekomst. Trädstammarnas medel diameter var också 
mindre vilket kan bidra till färre hackspettar. Ickereservats områdena var därför inte lämpliga 
som hackspettshabitat. 

Någon skillnad mellan förekomst av citronfjäril i naturreservat och i ickereservat fanns inte. 
De områden som har inventerats har dominerats av skuggiga barrskogar vilket inte är habitat 
för citronfjärilar. Det innebär att abundansen av citronfjärilar inte är högre i naturreservat 
jämfört med ickereservat. Under linjetaxeringen observerades ett antal flygande adulter. 
Dessa observationer gjordes i de partier av barrskogen som övergick till en glesare och öppnar 
ungbarrskog med lövinslag och blommande växter. Citronfjärilen har brakved som värdväxt 
(Nationalnyckeln, 2005) och lägger sina ägg på bladknoppar. Inventering av brakved gjordes 
också men ingen hittades. Brakved trivs på fuktig mark, vid kärr och sjöstränder 
(Nationalnyckeln, 2005) och de områden som inventerades har dominerats av torrare marker. 
Den statistiska analysen för trädstammarnas diameter och krontäcknings påverkan av 
hackspettar och citronfjärilar visade inga signifikanta effekter. Vilket troligen beror på för få 
observationer av arterna vid linjetaxeringen. Undersökningen har varit tidsbegränsad vilket 
har inneburit att fler observationer inte har kunnats göra. 
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Naturreservaten som ingått i undersökningen har en större förekomst av hackspettar och en 
skillnad fanns i standardavvikelsen för blåsippors abundans och täckningsgrad mellan 
naturreservat och ickereservat. Där ett fåtal reservat sticker ut med en högre förekomst av 
blåsippor. Detta innebär att den biologiska mångfalden är större av just de arter som ingått i 
undersökningen. Naturreservaten är inte bildade med syftet att bevare de arter som analyserats 
i denna studie. Men positiva effekter av dessa arter har ändå setts vilket innebär att 
naturreservat som åtgärd för att bevara enskilda arter och/eller öka den biologiska mångfalden 
fungerar. Om alla övriga arter som existerar i de undersökta områdena är fler i naturreservaten 
kan inte besvaras med denna studie. Däremot är ickereservaten viktiga som 
spridningskorridorer och som framtida biotoper. Tyvärr kan ickereservats områden framtid 
aldrig säkras eftersom dess ägare bestämmer markanvändningen. Naturreservaten är viktiga 
genom dess lagskydd och kommer därmed inte att avverkas, dikas eller bebyggas och finnas 
kvar till nästa generation. Däremot är det viktigt att syftet med reservatsbildningen framgår 
och efterföljs med skötselplan. Genom skötselplanen och målsättningen med naturreservaten 
kan framtida viktiga områden bevaras med dess specifika arter. Genom uppföljning av 
målsättningen kan också statusen för de viktiga biotoperna och/eller arterna överses och nya 
skötselåtgärder sättas in vid eventuella minskningar eller störningar. Naturreservat som 
naturvårdsåtgärd är ett bra sätt att bevara arter och den biologiska mångfalden. För att uppnå 
miljökvalitetsmålet ”ett rikt växt och djurliv” (Regeringskansliet, 2008) med syftet att värna 
om den biologiska mångfalden (Naturvårdverket, 2008e) bör bildandet av naturreservat 
fortsätta. Eftersom området är skyddat och åtgärder kan sättas in finns bra 
bevarandemöjligheter för både arter och i förlängningen biologisk mångfald.
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