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Sammanfattning 

Det har skett en stor förändring inom det svenska jordbruket det senaste seklet, traditionell 

slåtter och beteshävd har nästan upphört helt. Förändrad markanvändning orsakar 

habitatförlust för många växter och djur. Slåtter och betesmarkerna som hör till de artrikaste 

växtsamhällena i Sverige hotas av igenväxning. I denna uppsats studerar jag Länsstyrelsen i 

Jämtlands läns uppföljning av den starkt hotade orkidén brunkulla (Gymnadenia nigra) som 

är en hävdgynnad art på tillbakagång. Studien baseras på intervjuer med anställda på 

Länsstyrelsen i Jämtlands län samt de inventeringsdata man samlat inom uppföljningen. Jag 

har utvärderat om resultaten från Länsstyrelsens uppföljning uppfyller det syfte som 

inventeringarna ursprungligen hade. Jag har studerat inventeringsdata och analyserat 

metodiken i relation till vetenskapliga rekommendationer samt genomfört statistiska tester. 

Jag har funnit att nuvarande uppföljning har brustit i genomförandet samt i anpassningen av 

inventeringsmetodiken mot inventeringarnas syfte. I kombination med den hitintills korta 

mätperioden har detta resulterat i att ingen populationstrend kunnat utläsas och att effekter av 

hävd och andra miljövariabler inte kan utvärderas på ett tillfredställande sätt.  

 

Nyckelord: Åtgärdsprogram för hotade arter, ÅGP, miljöövervakning, uppföljning, 

populationsekologi, ängs- och hagmark 

 

 

  



4 

 

Abstract  

Swedish agriculture has gone through major changes of practices in the last century. 

Traditional haymaking and grazing have almost ceased and the land-use change is causing a 

loss of habitat for many plants and animals. These semi-natural landscapes belong to the most 

diverse plant communities in Sweden and many pastures and meadows are threatened by 

overgrowth. In this paper, I study the Jämtland County Administrative Board´s monitoring of 

the endangered Black Vanilla Orchid (Gymnadenia nigra) which is a grassland species in 

sharp decline. The study is based on interviews with employees of the Jämtland County 

Administrative Board and on the inventory data that has been gathered in the monitoring 

project. I have evaluated if the collected data can fulfil the original purpose of the monitoring 

project. I have studied and analysed the data and monitoring methodology in relation to 

scientific advice, and performed statistical tests. I have found that the monitoring method was 

unsuccessful in addressing the underlying purpose. In combination with the short period of 

monitoring, it is not possible to evaluate the effect of management and other environmental 

variables on the status of G. nigra.  

 

Keywords: Species Action Plan (SAP), monitoring, evaluation, population ecology, semi- 

natural grasslands 
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Begreppsförklaringar 
 
Decentralisering Inflytande fördelas på fler områden och aktörer (NE, 

decentralisering) 

Floraväkteriet  Ett nätverk av botaniska föreningar och privatpersoner som 

besöker växtplatser för hotade arter och rapporterar fynd till 

Artdatabanken (NE, floraväktare)  

Förklaringsvariabel Den variabel som påverkar responsvariabeln. I en undersökning 

vill man utreda hur och i vilken utsträckning förklaringsvariabeln 

påverkar responsvariabeln (Crawley 2005).  

Frihetsgrader Anger hur många observationer som används för att uppskatta 

variansen mellan observationerna (NE, Frihetsgrader).  

Livshistorieteori Försöker förstå varför en arts egenskaper som exempelvis 

reproduktionsålder, migration och åldrande varierar på ett visst sätt 

inom och mellan arter och populationer samt söka att förstå hur 

exploatering kan påverka dessa egenskaper. (Bohlin 2000) 

 

Logaritmering En matematisk funktion som kan användas för att transformera ej 

normalfördelade data så att det får normal fördelning vilket gör att 

det kan testas i test för normalfördelade data (Ennos 2012). 

Mykorrhiza Ett samväxande mellan svampars mycel och växters rötter, 

vanligen en symbios där växten får vatten och närsalter av 

svampen och ger kolhydrater i retur. Vid orkidémykorrhiza får 

dock växten ofta kolhydrater från svampen. (NE, mykorrhiza). 

Nardus Ett flerårigt och lågväxt gräs som är mycket tuvat (Anderberg 

2000).  

 

Nollhypotes Begreppet används inom statistik, nollhypotesen antar att det inte 

finns någon skillnad eller effekt. Statistiska tester används sedan 

för att avgöra hur stor risken är att begå ett fel om nollhypotesen 

förkastas (Ennos 2012).  

Perenn  En flerårig växt (Silvertown & Charlesworth 2001) 

Population  Individer av en viss art inom ett bestämt område (Bohlin 2000). 

Post hoc test Ett statistiskt test för skillnader mellan grupper. Utförs efter 

statistiska tester som testar om det finns en skillnad mellan fler än 

två grupper (Ennos 2012).  
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Replikat Ett replikat är en individuell mätning eller provtagning. Om man 

tar många replikat så kan de användas för att uppskatta egenskaper 

hos en population (Ennos 2012). 

 

Responsvariabel Kan påverkas av förklaringsvariabler, man kan göra statistiska test 

för att uppskatta i hur stor utsträckning responsvariabelns variation 

påverkas av variationen i en eller flera förklaringsvariabler 

(Crawley 2005). 

Succession (ekologisk) Riktad förändring av ett ekosystem, kan initieras av störning. I 

tidiga successionsstadier när det finns gott om resurser klarar sig 

små arter med hög spridningsförmåga och fruktsamhet bäst. I 

senare successionsstadier när resurserna är mer begränsade klarar 

sig större och konkurrenskraftigare arter bättre (Townsend 2008). 
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Figur 1: Foto: Linnéa Krylén 

Inledning 

Biologisk mångfald kan definieras som diversitet av gener, arter och ekosystem och utgör 

grunden för processerna i ekosystemen och de tjänster de tillhandahåller. Många växter och 

djur förlorar sina livsmiljöer som följd av förändrad markanvändning. Idag pågår en stor 

förlust av biologisk mångfald vars hastighet är den högsta i modern tid (Millenium ecosystem 

assessment (MA) 2005). På Riokonferensen 1992 gick 167 länder samman och signerade 

Konventionen för biologisk mångfald, vars mål är att stoppa förlusten av biologisk mångfald 

(Perrings et al 2011). I Sverige har miljömålet Ett rikt växt- och djurliv satts upp som ett led i 

att stoppa förlusten av biologisk mångfald (Miljömålsportalen 2012). Ett av delmålen inom 

Ett rikt växt- och djurliv är att andelen arter som bedöms vara hotade ska minska med 30 

procent till 2015 jämfört med år 2000 (prop. 2009/10:155). För att nå bevarandemålet 

upprättas åtgärdsprogram för en del hotade arter. Programmen är vägledande dokument som 

beskriver hur bevarandearbetet bör ske och ska innehålla konkreta bevarandeåtgärder och en 

plan för uppföljning (Aunapuu 2012). Traditionell hävd har genom slåtter, bete, röjning och 

bränning i odlingslandskapet skapat de artrikaste naturtyperna i Sverige (Ekstam & Forshed 

1992) och en stor andel av de hotade arterna i Sverige återfinns i odlingslandskapet 

(Gärdenfors 2010). Det starkaste hotet mot dessa arter är igenväxning av betesmarker. Vid 

1800-talets slut fanns omkring två miljoner hektar naturbetesmarker och slåtterängar i 

Sverige, vid ängs- och hagmarksinventeringen 2002-2004 fanns bara en tiondel av de 

biologiskt värdefulla naturbetesmarkerna kvar och av slåtterängarna endast en liten skärva. 

(Cousins et al 2008). Brunkulla är indikatorart för traditionell hävd och är en av 

odlingslandskapets arter som har gått kraftigt tillbaka som följd av att slåtter- och beteshävden 

i princip upphört i dess utbredningsområde (Ljung, 2012). Antalet brunkullalokaler har 
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minskat drastiskt sedan slutet på 1800-talet och i synnerhet sedan 1950-talet (Artdatabanken 

2006). År 1972 startades bevarandeprojektet ”Aktion Brunkulla” på initiativ av Jämtland-

Härjedalens Naturvårdsförbund. Projektet fortgick fram till 2001 och inkluderade inventering 

och hävd av brunkullalokaler samt informationsspridning och forskning, många aktörer var 

delaktiga i bevarandearbetet (Wetterhall 2005). Från 2001 och framåt har cirka 50 

brunkullalokaler upptagits i stödprogram och miljöersättningssystem, miljöstöden har dock 

varit måttligt framgångsrika. Det långvariga bevarandearbetet har inte förmått bryta den 

negativa populationsutvecklingen, endast bromsa den. Idag finns kring 100 kända 

brunkullalokaler i Sverige varav cirka tio kan vara utgångna och drygt 75 har färre än 25 

blommande exemplar (Ljung 2012). Som ett led i bevarandet av brunkullan påbörjade 

Länsstyrelsen i Jämtlands län en uppföljning av brunkulla 2006 enligt ett framtaget manus för 

åtgärdsprogrammet (Petterson Bengt, muntligen), första åtgärdsprogrammet för bevarandet av 

brunkulla har nyligen varit ute på remiss (Länsstyrelsen i Jämtlands län). 

Syfte 

I arbetet för att bevara hotade arter kan utvärderingar av bevarandeåtgärdernas effekter ge 

värdefull information för det fortsatta arbetet. Syftet med denna uppsats har varit att studera 

Länsstyrelsen i Jämtlands läns uppföljning av den starkt hotade orkidén brunkulla. Jag tänker 

undersöka om nuvarande inventeringsmetodik kan användas för att visa om/hur hävd har 

effekt på brunkulla samt om de miljöfaktorer som undersökts inom uppföljningen uppvisar 

några samband med brunkullans förekomst.  

 

Studien syftar till att utvärdera om data från inventeringarna kan användas för att svara på de 

frågeställningar som ursprungligen motiverade uppföljningen samt föreslår hur metodiken 

kan förbättras när det gäller måluppfyllelse och att skapa statistiskt säkra resultat.  

Frågeställningar 

För att utvärdera Länsstyrelsen Jämtlands läns uppföljning av brunkulla har studien utgått från 

följande frågeställningar 

 

 Kan data från inventeringarna användas för att visa om/hur olika miljövariabler som 

förnadjup, vegetationshöjd och hävd påverkar förekomsten av brunkulla? 
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 Finns brister med nuvarande inventeringsmetodik? Om ja, vilka är de och hur kan 

metodiken förbättras när det gäller effektivitet samt att skapa resultat med statistisk 

styrka?  

Bakgrund och empiri 

Populationsekologi 

För att förstå vilka faktorer som styr en arts förändringsmönster är det viktigt att ta hänsyn till 

artens livscykel och populationsdynamik (Lennartsson 2010, Ekstam & Forshed 2000, 

Townsend 2008). Förändringar i en populations storlek bestäms av hur många individer som 

föds och hur många individer som dör per tidsenhet (Bohlin 2000). Ett underliggande 

antagande inom populationsekologi för växter är att den faktor som primärt hindrar växters 

tillväxt är begränsningar. Utrymmet är viktigt eftersom det är genom det växten kan få 

tillgång till essentiella resurser som ljus, vatten och näring. Utrymmet mellan växter minskar i 

takt med att plantorna växer (Silvertown & Charlesworth 2001). Om efterfrågan av 

nödvändiga resurser är hög i förhållande till populationstätheten uppstår konkurrens om 

resurserna. När olika arter konkurrerar om samma resurser kallas det för interspecifik 

konkurrens.  Konkurrens om resurser resulterar ofta i att resurserna fördelas skevt mellan 

individerna då vissa är mer konkurrensstarka än andra (Bohlin 2000).  

Populationsstorleken i sig kan vara en faktor som påverkar artens bevarandestatus, en liten 

populationsstorlek kan ge 

upphov till demografiska och 

genetiska problem och bör 

därför inte enbart behandlas 

som en följd av dålig 

bevarandestatus utan också 

som en orsak till den 

(Lennartsson 2010a).  

Därtill är små populationer 

sårbara eftersom slumpen 

spelar en stor roll för 

överlevnaden (Bohlin 2000). 

 

Figur 2: Betestrycket påverkar konkurrensförhållandet mellan olika arter 

i ängs-och hagmarker. Foto: Per-Olof Eriksson, Länsstyrelsen Jämtlands 

län 
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En återkommande hävd skapar en störningsregim som påverkar konkurrensförhållandet 

mellan arterna på det hävdade området. Hävden drabbar de konkurrensstarka växterna i större 

utsträckning då de ofta är större och förlorar mer biomassa (Ekstam & Forshed 1992). Slåtter 

och bete håller landskapet öppet så att konkurrenssvaga arter likt brunkulla får ökade 

möjligheter att tillgodose sina resursbehov (Moen & Øien 2009), betesdjurens tramp bidrar 

också med jordblottning där frögroning kan ske (Ljung 2012). Slåtter och bete är 

naturvårdsåtgärder som kan ge mycket olika effekt i olika delar av artens livscykel, därför bör 

åtgärdernas effekter studeras i relation till artens livscykel så att bevarandeåtgärderna kan 

anpassas för optimal positiv effekt (Ehrlén 2011). 

Brunkullan – Gymnadenia nigra 

Brunkullan är Jämtlands landskapsblomma. Vid förra 

sekelskiftet var den allmän på slåtterängar och 

betesmarker i Jämtland och såldes bukettvis till 

turister (Wetterhall 1989). Brunkullan är en lågväxt 

orkidé med blommor i ett klotrunt blomhuvud längst 

upp på stjälken och strödda och långspetsade blad 

(Ljung 2012). Arten sägs ha fått sitt namn efter dess 

blommor som skiftar i rödbrunt (Svanberg 2002). 

Brunkullan doftar vanilj eftersom dess nektar 

innehåller äkta vanillin. Arten är apomiktisk, det vill 

säga den bildar grobara frön utan befruktning. Det är 

osäkert om brunkullan kan föröka sig sexuellt, 

möjligheten har inte kunnat påvisas men heller inte 

uteslutas (Ljung 2012). Möjligheten för vegetativ 

förökningen tros vara mycket begränsad (Moen & Øien 

2003).  Blomningen pågår i cirka två veckor och varje blommande individ bildar mellan 

4000-5000 asexuellt producerade frön. Fröna har ingen egen näring och börjar snabbt förlora 

sin förmåga att gro, inom två veckor är de inte längre livskraftiga. För att frögroningen ska 

lyckas måste fröet få direktkontakt med jorden så att mykorrhiza kan skapas. Detta gör 

närvaron av jordblottor viktig (Ljung 2012). Likt de flesta orkidéer är brunkulla i en vegetativ 

fas i minst ett år men oftast flera år innan den blommar första gången (Moen & Øien 2009). 

Brunkullorna växer ofta i kluster, i vissa delar av en lokal kan de växa tätt men i andra delar 

saknas helt (Björkbäck & Lundqvist 2005). Brunkullan är en konkurrenssvag art som är 

Figur 3: En brunkulla i blom. Fotograf: 

Leif Silversund, silversund.se  
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beroende av öppen vegetation. Den kan trivas bland spridda träd och buskar men inte bland 

högvuxet gräs och örter, därför är igenväxning av ängs-och hagmarker ett stort hot mot arten 

(Moen & Øien 2009). 

 

Utbredning 

Arten är endemisk för Skandinavien, i Norge finns arten främst i regionen Opland-Tröndelag 

men en lokal i Troms i Nordnorge är också känd. I Sverige har brunkullan sitt huvudsakliga 

utbredningsområde på ängs- och betesmarker i centrala Jämtland – Härjedalen men finns 

också på naturligt öppna marker nära fjällen. Det bedöms finnas kring 10 000 individer på de 

kända lokalerna i Sverige och Norge (Ljung 2012). I Västerbotten fanns orkidépopulationer 

som tidigare bedömdes vara brunkulla men har senare visat sig tillhöra en egen art som fått 

namnet brudkulla (Gymnadenia runei), det finns även närstående arter i alpina områden i 

Centraleuropa (Artdatabanken 2006).  

Tidigare studier 

Naturligt öppna marker tros ha utgjort ursprungliga lokaler för brunkullan, arten gynnades 

kraftigt av de öppna landskap som människan skapat genom traditionell hävd. Forskning har 

visat att förhållandena på de lokaler där brunkullan förekommer kan vara mycket skilda. 

(Ljung 2012). Arten finns på både extrema torrbackar, nardus-hedar och på myrar, både i 

fjällområden och i låglandet och både bland kalkskyende arter och på kalkrika marker. Den 

gemensamma nämnaren för lokalerna tycks vara att fosforhalten i jorden är låg (Björkbäck & 

Lundkvist 2005). I det föreslagna åtgärdsprogrammet betonas dock att brunkullan bör 

betecknas som kalkgynnad och fuktkänslig då de kalkfattigare brunkullalokalerna nästan 

uteslutande är fuktiga marker och man förklarar vidare att kalken i marken kan kompensera 

för vissa lokalers låga markfuktighet (Ljung 2012).  

 

Enligt en undersökning på en lokal i Jämtland blommar avsevärt mindre än hälften av 

populationens individer, studier av norska populationer har visat att cirka 18-20% av 

individerna blommar. Totalpopulationen kan alltså innehålla en stor del vegetativa individer 

och troligen vilande rotknölar (Ljung 2012). Vegetativa brunkullor liknar små gräsplantor och 

kan därför vara svåra att upptäcka. (Moen & Øien 2009). Antalet blommande brunkullor 

varierar mellan olika brunkullalokaler men ibland kan man ibland se ”bra” och ”dåliga” år för 

blomningen på regional skala (Nystrand 1989).  
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En norsk studie som pågick 1982-2001 fann att sena höstar på fuktiga brunkullalokaler 

gynnar kommande års blomning, och att låga nederbördsnivåer har negativ effekt på 

blomningen samma år på torra lokaler. Resultaten visade också att de individer som 

blommade under mätperioden gjorde detta i genomsnitt 2,3 gånger. Många brunkullor 

blommade endast en gång medan en individ blommade tio gånger. 39 % av de plantor som 

dog gjorde detta efter en blomning vilket tyder på att blomningen är krävande (Moen & Øien 

2003). 

 

En studie som utfördes på två jämtländska lokaler mellan 1981 och 1997 visade att 

förändringar kan gå fort, på en av lokalerna minskade antalet plantor i två provrutor från 172 

till sju på sex år. Man bedömde också att det emellanåt var svårt att avgöra om samma individ 

följdes de olika eftersom plantorna flyttar sig kring en halv centimeter årligen då den nya 

rotknölen växer ut (Björkbäck & Lundkvist 2005).  

 

Det har skett framgångsrika försök att odla brunkulla i laboratoriemiljö, man har också 

planterat ut dessa plantor. Den första utplanterade plantan som blommade gjorde detta 12 år 

efter frösådd. Ett fall där man följt naturlig fröspridning skedde första blomningen sju år efter 

frögroningen (Björkbäck & Lundqvist 2005). 

Bevarande av hotade arter 
 
Ekosystemansatsen 

Länderna som skrev under konventionen för biologisk mångfald har arbetat fram 

ekosystemansatsen som är en typ av arbetsmetod för hållbart nyttjande av naturresurser och 

för hur konventionens bevarandemål ska nås. Ekosystemansatsen framhåller att människan är 

en del av ekosystemen och att förvaltningen av ekosystemen bör ha sin grund i vetenskapliga 

metoder som lyfter fram processer, strukturer och funktioner. För att skapa engagemang och 

delaktighet bör åtgärderna vara decentraliserade och utföras på en så låg skalnivå som möjligt. 

Ekosystemansatsen betonar att förvaltningen bör vara adaptiv och att de åtgärder som utförs 

kontinuerligt bör följas upp och utvärderas för att anpassas mot nya kunskaper och 

erfarenheter. I Naturvårdsverkets förtydligande av ekosystemansatsen skriver de att med 

hänsyn till ekosystemens komplexitet så bör bevarandearbetet av biologisk mångfald fokusera 

på att bevara och upprätthålla strukturer och funktioner i ekosystemen snarare än enskilda 

arter men uttrycker också att för att bevara ekosystemens sammansättning så krävs 

övervakning av betydelsefulla arter (Naturvårdsverket 2007). 
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Miljöövervakning och undersökningar inom biologi och ekologi 

Den typ av uppföljning som Länsstyrelsen utför på brunkulla kallas ofta för 

miljöövervakning. Enligt Campbell et al (2002) utgör ett välplanerat och implementerat 

övervakningsprogram basen till en hotad arts bevarandeplan och bör därför fortgå genom hela 

artens återhämtningsprocess då det har flera goda syften. Campbell et al påpekar att 

bevarandearbete ofta måste initieras med begränsad kunskap om artens biologi och 

bevarandestatus, författarna menar att miljöövervakning kan vara ett verktyg för att bedöma 

hotbilden och nå ny kunskap om artens livshistoria samt mäta responsen på 

bevarandeåtgärderna. Campbell et al (2002) understryker att ett effektivt och adaptivt 

bevarandearbete också är viktigt för kunna anpassa övervakningen till eventuella förändringar 

i populationen och habitatet och menar att det är av stor vikt att även övervaka de faktorer 

som är kända hot mot artens fortlevnad. 

Metodik och experimentdesign 

Darwin uttryckte en gång att utan en hypotes kan en geolog lika gärna ställa sig och räkna 

stenar i ett grustag. Han menade att faktasamlande utan föregående frågeställningar riskerar 

att vara ett slöseri med tid och resurser, hur data ska användas ska vara känt innan 

datainsamlingen påbörjas. Bra frågeställningar och hypoteser kan tydliggöra skillnader och 

förklara händelser. Hypotesen kan vara undersökarens gissning om relationen mellan olika 

variabler, en känsla om hur något ligger till eller fungerar. Utredningen kan visa om 

hypotesen är felaktig, då ersätts den av en ny hypotes (Barnard, Gilbert & McGregor 2007). 

 

Ennos (2012) betonar också nyttan av eftertänksamhet och anser att nyckeln till en 

framgångsrik undersökning noggranna förberedelser. Ennos menar att de som underskattar 

förberedelsernas betydelse riskerar att samla för få mätdata för att upptäcka den effekt som 

ska undersökas eller att göra mycket större undersökningar än vad som är nödvändigt. Därför 

framhåller Ennos att undersökaren ska ta god tid på sig för att designa sin undersökning och 

bör ställa följande frågor: 

 

 Kan det fungera? 

 Har jag beaktat alla variabler som kan ha betydelse för resultatet? 

 Hur ska saker och ting struktureras? 

 Hur ska resultatet analyseras? 

 Hur mycket mätdata behövs? 
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Det är viktigt att utredaren tänker efter hur undersökningen ska analyseras i förväg för att 

anpassa undersökningen till den nivå av statistiska analyser som man kan hantera (Ennos 

2012).  

 

Innan en övervakning påbörjas är det viktigt att sammanställa och jämföra existerande 

information. Responsen av vissa skötselmetoder kan ha studerats tidigare och genom att ta del 

av den informationen kan man undvika att upprepa eventuella misstag och prioritera 

resurserna på ett bättre sätt (Elzinga, Salzer & Willoughby 1999). Uppföljning inom 

åtgärdsprogram för hotade arter bör följa de krav som ställs vid forskning när det gäller 

frågeställningar, datainsamling och statistisk bearbetning (Lennartsson 2010). Att 

bevarandeåtgärderna kan utvärderas på ett tillförlitligt sätt är en viktig del i bevarandearbetet 

(Ehrlén 2011). 

 

Ehrlén (2011) har skrivit en rapport på uppdrag av Naturvårdsverket som studerat 

tillämpningen av populationsekologisk teori i åtgärdsprogram för hotade kärlväxter. 

Rapporten rekommenderar att åtgärderna utförs i form av experiment så att åtgärdernas 

effekter lättare kan särskiljas från effekter som orsakats av andra faktorer. För att studera en 

åtgärds effekt som ett experiment bör det behandlade området jämföras med ett 

kontrollområde (Ehrlén 2011). Ryttäri et al (2003) som utvärderat erfarenheter från 

övervakning av hotade kärlväxter i Finland och Estland betonar också betydelsen av att göra 

en jämförelse mot ett kontrollområde. De rekommenderar att kontrollområdet om möjligt bör 

utgöras av en livskraftig population i naturliga eller under ultimata förhållanden då en sådan 

population kan ge tillförlitlig information om naturliga fluktuationer i artens demografi. 

 

Ehrlén (2011) framhåller att demografiska studier av en arts livscykel bäst sker genom att 

studera samma individer i flera år i permanenta provrutor. Data från provruteinventeringarna 

kan användas för att skapa övergångsmatriser som beskriver sannolikheten att en individ 

övergår från ett stadium i livscykeln till ett annat, dessa sannolikhetsvärden kan användas när 

populationstrender ska fastställas och bevarandeåtgärder utvärderas. För att möjligöra en 

uppskattning av dessa sannolikheter bör man vid varje inventeringstillfälle notera antalet 

individer som försvunnit, hur många groddplantor som tillkommit samt antalet blommande 

och vegetativa individer. I vissa fall kan också individernas storlek och antal blad vara 

användbar information, växter överlever ofta en försämrad resurstillgång men minskar i 
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storlek. Detta medför att enbart räkna antalet individer i vissa fall inte ger tillräckligt med 

information för att upptäcka effekter av miljöförändringar (Ehrlén 2011). Ryttäri et al (2003) 

anser att övervakning i permanenta provrutor är särkskilt fördelaktigt när man studerar 

långlivade perenner om vars biologi kunskapen är begränsad. De skriver också att huruvida 

man väljer att kartera individernas placering, märka dem på plats eller både och måste avgöras 

från fall till fall. Dock anser de att kartering av individers placeringar inom en provruta oftast 

är en otillräcklig metod för identifiering, även i små provrutor.  

 

Naturvårdsverkets manual för uppföljning av betesmarker och slåtterängar rekommenderar att 

personalen som är involverad i uppföljningsarbetet ska vara väl insatta i målsättningen med 

mätningarna och vad som legat till grund för valet av uppföljningsmetodik. Man menar att 

detta är betydelsefullt för att uppföljningens kvalitet ska vara god. I manualen föreslås också 

att utbildningar ska hållas årligen för inventerarna: nya inventerare ska genomgå en 

grundutbildning och erfarna inventerare ska genomgå en kalibreringsutbildning. Detta ska 

säkerställa att alla använder samma metoder så att eventuell variation i data som beror på 

inventerarna kan minimeras (Naturvårdsverket 2010). Ryttäri et al (2003) anser också att 

inventerare bör få goda instruktioner men framhåller också att övervakningen inte ska ses som 

en oföränderlig rutin utan som en process där metoderna kan anpassas till vad som är mest 

lämpat för artens bevarande, att producera långa mätserier får inte bli målet i sig (Ryttäri et al 

2003). 

Statistiska aspekter 

Den mänskliga hjärnan försöker alltid hitta mönster, statistiska test kan vara nödvändiga för 

att undvika att se mönster som inte finns men också för att hitta alla mönster som finns men 

som är dolda i naturlig variation. I de flesta fall har man inte möjlighet att studera hela 

populationen och måste därför ta stickprov (Grandin 2003). Om man vill kunna dra slutsatser 

för hela populationen bör stickproven slumpas fram men förutsättningarna för att slumpa kan 

variera från fall till fall, ibland kan populationens utbredningsmönster göra det omöjligt att 

slumpa fram stickproven (Elzinga, Salzer & Willoughby 1998). Ryttäri et al (2003) hävdar att 

det finns argument mot slumpad övervakning och menar att det inte får vara för tidskrävande 

att nå platserna, men säger samtidigt att det är bra om övervakning sker på platser som kan 

representera populationens geografiska utbredning (Ryttäri et al 2003). Det är viktigt att det 

insamlade data är statistiskt oberoende av varandra. Om flera stickprov tas från samma objekt 

är dessa beroende av varandra vilket man måste vara medveten om i de fall då man vill 
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jämföra proverna med stickprov från andra objekt. Beroende data kan göra att analyser inte 

blir tillförlitliga, därför är oberoende stickprov att föredra (Barnard, Gilbert & McGregor 

2007).  

Skillnad och signifikans 

Ibland kan skillnader mellan gruppers medelvärden i ett dataset tyckas vara tydliga och ett 

statistisk test av skillnader kan kännas obefogat, men eftersom det finns variation kan man 

aldrig vara säker på om de medelvärde man fått från sina mätserier reflekterar populationens 

verkliga medelvärde. Skillnaden kan vara slumpmässig. Vid ett statistiskt test av skillnad tittar 

man på skillnaden mellan medelvärden relaterat till variationen i datasetet (Ennos, 2012). I de 

flesta fall avviker stickproven något från populationens verkliga medelvärde, vilket gör att 

testet kan påvisa en skillnad eller trend som inte existerar i realiteten. Därför bör man ställa 

krav på resultatens statistiska signifikans (Barnard, Gilbert & McGregor 2007). Enligt 

vedertagen praxis inom biologiska studier så accepterar man risken att man har fel i ett fall av 

20, med andra ord finns en statistisk signifikant skillnad eller trend då sannolikheten att man 

har fel är mindre än fem procent (Ennos, 2012). Sannolikhetsvärdet skrivs ofta i decimaler 

(0,05) och anges som p för engelskans ”probability”. Om p-värdet är högre än 0,05 innebär 

det att sannolikheten att skillnaden eller trenden inte finns i verkligheten är större än en på 

tjugo och man brukar därför acceptera nollhypotesen, det vill säga att det inte finns någon 

skillnad. En hög nivå av statistisk signifikans är dock inte detsamma som att det finns en stor 

skillnad eller trend. För att se det måste vi titta på effektens storlek (Barnard, Gilbert & 

McGregor 2007). För att upptäcka skillnader och effekter måste undersökningen också ha 

tillräckligt många replikat för att upptäcka en skillnad inom den naturliga variationen. Det är 

dock onödigt med för många replikat då det slösar tid och resurser. Det finns statistiska tester 

som kan visa hur många replikat som behövs, men för att använda dessa behöver man känna 

till storleken på den effekt man vill mäta samt hur stor variationen är inom det system man 

studerar (Ennos, 2012). 

Att undersöka relationer mellan flera variabler  

Genom att undersöka relationen mellan tre eller fler variabler samtidigt kan man spara tid och 

resurser och undvika skensamband. Det kan vara så att ett test visar ett samband noteras 

mellan två variabler även där inget verkligt samband existerar, genom att göra en analys som 

tar hänsyn till ett flertal variabler samtidigt kan man undersöka om det tidigare upptäckta 

sambandet finns kvar även när fler variabler beaktas eller om det rörde sig om ett 

skensamband. (Ennos, 2012).  
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Nuvarande uppföljning av brunkulla 

Bengt Petterson, tidigare anställd på Länsstyrelsen berättar att uppföljningen av brunkulla 

påbörjades 2006 enligt föreliggande manus för brunkullans åtgärdsprogram. Petterson var 

delaktig i framtagandet av inventeringsmetodiken och beskriver att man initialt valde ut ett 

50-tal lokaler som skulle besökas årligen. Urvalet baserades på tidigare erfarenheter av var 

man mest troligt skulle finna brunkulla. På varje lokal lade man ut en provruta på 1x1 meter. 

Man ville bevaka föryngringen på individnivå i provrutorna, därför skulle varje ruta initialt 

helst inneha endast ett blommande exemplar menar Petterson. Det blev emellertid inte så utan 

vissa provrutor hade betydligt fler blommande individer vilket Petterson anser kan göra 

bevakningen av plantorna rörig. På vissa lokaler lades fler provrutor ut, antalet provrutor i en 

lokal skulle reflektera antalet brunkullor i lokalen. Ingen statistisk eller vetenskaplig metod 

användes när det beslutades om hur många provrutor som skulle finnas på varje lokal utan 

man utgick från en magkänsla.  Petterson berättar att ibland avgjorde lokalens ”inre 

diversitet” hur många provrutor som lades ut. I vissa fall då en lokal hade varierande skötsel 

lades en provruta på vardera skötseltyp för att jämföra dessa mot varandra och uppskatta 

skötselns effekt. Vidare har totalt antalet blommande individer på hela lokalen räknats i 

samarbete med den ideella föreningen Floraväkteriet. Petterson anser att inventeringarna av 

totalt antal blommande brunkullor per lokal kan få väldigt personberoende utfall då lokalerna 

kan vara stora och det är lätt att missa brunkullor om man inte vet var de växer. Enligt 

Petterson händer det fortfarande att man hittar brunkullor på nya platser inom lokalerna och 

det tar det många år innan en inventerare känner till lokalen.  Petterson framhåller dock att det 

kan vara bra att olika inventerare besöker lokalen då man lätt kan bli ”hemmablind” och tro 

att brunkulla bara finns där man sett dem tidigare, det har förekommit att olika inventerare har 

känt till olika växtplatser.  

 

Marie Berglund som arbetar med åtgärdsprogram på Länsstyrelsen berättar att 

inventeringarna har flera syften. Dels vill man undersöka hur populationerna reagerar på 

förändringar i skötseln, men man vill också öka kunskapen om brunkullans livshistoria. 

Exempelvis ska uppföljningen visa hur lång tid det tar innan en ny planta blommar, hur lång 

levnadstiden är och hur frekvensen av blomningen ser ut. Uppföljningen ska vara av 

forskande karaktär och möjligen fungera som underlag till vidare forskning. Därtill är man 

även intresserad av att följa utvecklingen på enskilda lokaler. Berglund berättar vidare att när 

uppföljningsmetodiken skapades fanns inte så stort fokus på uppföljningens statistiska styrka 

och att denna brist har blivit allt tydligare under uppföljningens genomförande.  
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Enligt Berglund syftade frekvensanalysen av växtsamhället till att bevaka förändringar i 

artsammansättningen och att analysera dessa i förhållande till förändringar i skötseln och 

eventuella förändringar i antalet vegetativa och blommande brunkullor. Planen var att 

frekvensanalysen skulle upprepas vart femte år men på grund av minskade ekonomiska 

resurser har man inte haft möjlighet att upprepa den vid fler tillfällen så här långt. Berglund 

förklarar att metoden för frekvensanalysen är extremt tidskrävande, på en arbetsdag hinner 

man endast genomföra den för omkring två till tre provrutor. Petterson säger att i efterhand 

kan upplägget med frekvensanalyser tyckas vara lite överambitiöst men när 

inventeringsmetodiken skapades hade man gott om pengar inom arbetet med åtgärdsprogram, 

han tror att man kanske gjort annorlunda om man haft dagens ekonomiska situation.  

 

Länsstyrelsen utför skötsel på en del av brunkullalokalerna, Bengt Åhlkils som har jobbat 

med skötseln och inventeringarna i ett antal år upplever att vårfagning är något som är särskilt 

positivt för brunkullan. Vid vårfagning räfsas dött organiskt material bort, Åhlkils menar att 

det ger positiv effekt för brunkulla eftersom man river upp den blöta marken lite och håller 

förnalagret nere.  Åhlkils säger att fagningen tyvärr varit eftersatt men att man brukar hinna 

genomföra den på de lokaler där Länsstyrelsen utför skötseln. 

 

Bodil Carlsson som jobbar med åtgärdsprogrammen för hotade arter på Länsstyrelsen berättar 

att man i nuläget inte genomför någon uppföljning av andra arter i samma miljö som 

brunkulla, dock är åtgärdsprogram för gentianor och violett guldvinge under framtagande och 

om de åtgärdsprogrammen innehåller uppföljning så skulle de eventuellt kunna samordnas 

med övervakningen av brunkulla (Carlsson Bodil, muntligen). 
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Inventeringsmetodiken 

Lokalerna besöks vid blomningstid. 

Oftast besöker en inventerare lokalen 

ensam. Vid första inventeringstillfället 

i en lokal lades provrutan på en plats 

där det fanns minst en blommande 

brunkulla. Hittades ingen blommande 

individ på lokalen så lades ingen 

provruta ut. När rutan läggs använder 

man sig av en träram som är 1x1 meter 

stor och har ett rutnät av trådar som skapar 100 rutor på 10x10 centimeter (Figur 4).  

Inventeraren fotograferar rutan i sin omgivning och koordinaterna tas med GPS. Ett metallrör 

slås ned i marken i rutans sydvästra hörn, röret slås ned en bit under marknivå för att ej vara 

ett hinder vid slåtter. Vid nästa inventeringstillfälle söks rutan upp med hjälp av fotografier, 

metalldetektor och GPS-koordinaterna.  

Med hjälp av kompass läggs rutan ut i samma vädersträck igen. Vid inventeringarna 

antecknas antalet observerade blommande och vegetativa brunkullor inom provrutan samt var 

i rutnätet de återfanns. Man noterar också vegetationshöjden, andelen mossa i förnan och 

förnadjupet i provrutan. Hävdformen och eventuellt betestryck registreras genom olika 

kryssalternativ i formuläret. Det första året inventeringarna genomfördes gjordes en 

frekvensanalys. Man identifierade och räknade antalet följearter i rutan samt i hur många av 

provrutans smårutor dessa förekom. Mossor ingår inte i frekvensanalysen (Åhlkils Bengt, 

muntligen).  

 

Utöver provruteinventeringen räknas också totalt antalet blommande exemplar i hela lokalen. 

Formulären från inventeringarna samlas på Länsstyrelsens kontor och man försöker föra in 

dem digitalt årligen. Informationen om blommande och vegetativa brunkullors placering inom 

provrutans rutnät förs inte in något digitalt system (Berglund Marie, muntligen). Insamlade 

data från Länsstyrelsens inventeringar registreras i en inmatningstabell i Excel. Floraväkteriet 

utför en del av inventeringarna av totalt antalet blommande per lokal, och de genomför sådana 

inventeringar även på brunkulla lokaler som inte ingår i Länsstyrelsens uppföljning. Därför 

har man skapat en objektsdatabas i programmet Filemaker där dessa inventeringsdata 

registreras (Petterson Bengt, muntligen).  

Figur 4: En av Länsstyrelsens provrutor på en brunkullaäng.  

Fotograf: Per-Olof Eriksson, Länsstyrelsen Jämtlands län 
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Inventeringsdata 

Inmatningstabellen innehåller data från 54 lokaler och totalt 68 provrutor. 22 av lokalerna har 

besökts årligen mellan 2006-2011. År 2011 tvingades man begränsa antalet lokaler som i 

fortsättningen skulle bevakas i provrutor. Enligt Carlsson valde man i första hand att fortsätta 

med provruteinventeringarna på lokaler som Länsstyrelsen själva sköter, därefter prioriterades 

lokaler som är närliggande till dessa för att vara tidseffektiva så att man hinner inventera så 

många provrutor som möjligt inom ramen för de tillgängliga resurserna (Carlsson Bodil, 

muntligen). 2011 besöktes 43 lokaler av lokalerna som ingått i Länsstyrelsens uppföljning 

(Floraväktarnas inventeringar inkluderat) varav 11 provruteinventerades. Endast fem lokaler 

har provruteinventerats varje år mellan 2006-2011, 18 lokaler provruteinventerades samtliga 

år mellan 2006-2010. Det finns data från totalt 219 provruteinventeringar, vid 50 (23 %) av 

dessa har hävdformen angivits som okänd och vid 35 har det samtidigt angivits att inget bete 

förekommer.  

 

Avgränsningar 

Denna uppsats ämnar behandla de inventeringar som är gjorda från 2006-2011 inom 

Länsstyrelsen i Jämtlands läns uppföljning av brunkullan. Då samtliga inventeringsdata från 

2012 ej sammanställts i skrivande stund har data från 2012 endast inkluderats i studier på 

individnivå.  

 

Jag har valt att begränsa studierna av brunkullorna på individnivå till två provrutor i olika 

lokaler som båda inventerats varje år. Avgränsningen gjordes eftersom många lokaler hade 

ofullständiga data men också eftersom informationen inte fanns digitalt och att en anpassning  

till tidsramen för examensarbetet var nödvändig. 

 

Jag har inte haft möjlighet att intervjua en av personerna som var delaktig i skapandet av 

inventeringsmetodiken då personen är föräldraledig. Det är därför möjligt att det finns viss 

information om tanken bakom metodiken som jag inte tagit del av och därför inte kan 

inkludera i uppsatsen. 

 

Länsstyrelsen har noterat storleken på betestrycket i olika kategorier men jag valde att inte ta 

med den aspekten. Detta är givetvis en generalisering som gör att man kan gå miste om 

aspekter av betestryck, men jag gjorde avgränsningen för eftersom informationen om 
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betestrycken var begränsad och endast kategorierna för de två lägsta betestrycken var 

representerade. 

Metod 

Jag har gjort en studie av Länsstyrelsen i Jämtlands läns uppföljning av brunkullan. Studien 

inkluderar en undersökning av data från Länsstyrelsens inventeringar samt 

informationssamlande intervjuer med personer som jobbat med inventeringarna och 

bevarandet av brunkullan. Den metodik Länsstyrelsen använt utvärderas genom att testa att 

analysera data med lämpliga statistiska metoder. Data från Länsstyrelsens inventeringar har 

sammanställts i olika dataset som sedan använts för att göra statistiska test i 

statistikprogrammet R (version 2.15.1). 

Databehandling 

Det mesta av data från inventeringarna fanns samlat i inmatningstabellen men en del data om 

totalt antalet blommande per lokal fanns enbart i en objektsdatabas i programmet Filemaker. 

Arbetet började därför med att sammanställa ett dokument med all tillgänglig 

inventeringsinformation för de valda åren. Stundtals skilde sig data om totalt antal 

blommande brunkullor åt mellan de två filerna. Marie Berglund rådde mig att i dessa fall utgå 

från att data i objektsdatabasen är det korrekta vilket jag därmed gjort. Tidigare studier har 

visat att brunkullans blomningar kan variera mycket mellan olika lokaler och år. För att visa 

variationen för läsaren samt möjliggöra hänsyn till eventuella extremår vid analys har jag valt 

att göra ett punktdiagram som visar ett medianvärde för ett antal lokaler tillsammans med 

punktdiagram för några av de lokaler som inventerats under samma år för att titta på likheter 

och skillnader i blomningsmönster.  

 

Antalet provrutor som lagts ut per lokal varierar men de flesta lokalerna har bara en provruta. 

Detta medför att man vid jämförelser mellan lokalerna endast kan använda data från en 

provruta från respektive lokal. Om det finns flera provrutor på samma lokal är data från dessa 

rutor beroende av varandra eftersom de kan vara påverkade av faktorer som är specifika för 

den lokalen. Att använda fler än en ruta från några lokaler vid jämförelse med samtliga 

lokaler kan därför göra att resultatet blir skevt då vissa lokaler representeras flera gånger. För 

att skapa ett dataset med oberoende data har jag därför lottat fram en provruta från de lokaler 

där flera provrutor lagts ut. I vissa fall fanns skillnader i hur fullständiga dataseten var för 

provrutor på samma lokal, då sållades de provrutor med mest ofullständiga data bort innan 
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lottningen. I några analyser användes data från frekvensanalysen som ett mått på den 

biologiska mångfalden i lokalen eller rutan. Data för den framlottade rutan användes, men i 

något fall saknades detta och data från frekvensanalysen i den andra rutan på samma lokal 

användes då istället.  

 

Det finns flera kategorier för hävd i inmatningstabellen. För bete finns en kolumn som anger 

om bete normalt sett brukar ske på lokalen och flera kolumner som definierar hur betet är det 

aktuella året. Jag har använt den årliga kategoriseringen i mina undersökningar och 

kategoriserat hävden enligt; ingen hävd, bete, slåtter och okänd.  

 

Hävdformen var angiven som okänd på 23 procent av alla provruteinventeringar, samtidigt 

har man angivit att inget bete förekommer på många av dessa lokaler. Att hävden är okänd på 

mer än en femtedel av inventeringarna kan göra det svårare att upptäcka samband mellan 

hävden och populationsutvecklingen och jag har därför valt att sortera dessa noteringar som 

ohävdade. Generaliseringen gör att 70 procent av de inventeringar som markerats med okänd 

hävd istället anges som ohävdade, det finns dock en risk för att generaliseringen är felaktig i 

vissa fall vilket då döljer effekt av hävd. Ett alternativ till att göra en sådan generalisering 

hade varit att exkludera dessa data från de statistiska analyserna, men jag ville inte göra 

dataseten mer ofullständiga och bedömde att generaliseringen i de flesta fall borde vara 

korrekt. 

 

Variationen mellan brunkullalokalerna är stor vilket också återspeglas i data. Antalet 

individobservationer i de olika lokalerna är inte normalfördelat. Därför har jag valt att 

transformera data genom att logaritmera dem i samband med de statistiska testerna. 

Logaritmeringen gör att statistiska test för normalfördelade data kan användas. 

 

Det finns en del luckor i Länsstyrelsens uppföljningsdata. Jag har valt att använda mig av data 

som i princip har varit fullständigt, lokaler med mycket luckor mellan år och avsaknad av 

provruteinventeringar har sållats bort. En annan valmöjlighet hade varit att analysera data med 

metoder som kan hantera luckor i data men jag valde att ta bort ofullständiga data från 

datasetet eftersom vissa analyser skulle behandla förändring över tid och jag ville att 

dataseten skulle innehålla den variation mellan år som finns. Variationerna lyser inte igenom 

lika bra om det finns många luckor i inventeringarnas data. Ju längre mätperiod som 

analyseras desto färre lokaler har fullständiga data under perioden, om man istället begränsar 
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mätperiodens längd kan man analysera fler lokaler. Eftersom det är känt att antalet 

observationer av brunkulla kan variera kraftigt både mellan lokaler och mellan år ansåg jag 

det olämpligt att dra ner på den redan korta mätperioden eller minska antalet representerade 

lokaler i de statistiska testerna. Jag valde därför att skapa tre olika dataset (Bilaga 2) som 

sträcker sig över olika långa tidsperioder och innehar olika antal lokaler men där samtliga 

dataset har lokaler som har besökts under alla år datasetet omfattar. Detta gör det möjligt att 

undersöka vilken betydelse mängden data har för resultaten. En sådan reflektion kan vara 

betydelsefull eftersom för få mätdata riskerar att leda till att inga effekter eller samband kan 

urskiljas samtidigt som mer mätdata än nödvändigt kan vara en dålig fördelning av 

bevarandearbetets resurser. Det datasetet sträcker sig över längst tidsperiod och har data från 

2006-2011 (dataset 1) men innehar bara data från sex lokaler. Det andra sträcker sig från 

2006-2010  (dataset 2) och innefattar 18 lokaler, och det tredje datasetet innehar data från 

2007-2010  (dataset 3) och inkluderar 32 lokaler. Egenskaperna i de olika dataseten varierar 

alltså från att ha många lokaler men få återbesök till att ha färre lokaler och fler återbesök. De 

olika dataseten gör det möjligt att studera om resultaten påverkas av skillnader mellan dataset 

och om sambanden är likartade. Eftersom jag ville pröva effekter över tid så innehåller 

dataseten data från samma lokal flera gånger vilket egentligen gör det till beroende data. Ett 

alternativ hade varit att testa det sista årets data som en responsvariabel av de tidigare årens 

hävdform och miljövariabler, men ett sådant test kan inte visa några trender. 

 

Effekterna av miljövariablerna i studien har testats i en generell linjär modell som tar hänsyn 

till flera miljövariabler samtidigt. En generell linjär modell kan analysera skillnader mellan 

grupper och effekter av kontinuerliga variabler samtidigt (Ennos 2012). För varje dataset 

gjordes tre generella linjära modeller med responsvariablerna; vegetativa brunkullor i 

provrutan, blommande brunkullor i provrutan och blommande brunkullor i lokalen, de 

uppmätta miljövariablerna samt tidsvariabeln användes som förklaringsvariabler i modellen. 

Variabeln år testades som en kontinuerlig variabel för att testerna skulle kunna visa 

förändringar över tid. Miljövariablerna är baserade på mätningar från provrutan och är inte ett 

medelvärde för hela lokalen. Det bör man framförallt vara medveten om när man tittar på de 

modeller som använde totalt antalet blommande brunkullor i lokalen som responsvariabel.  

 

På motsvarande sätt gjorde jag också generella linjära modeller med vardera förnadjup, andel 

mossa i förnan och vegetationshöjd som responsvariabler på hävdformerna. Det kan ta flera år 

innan en ny rotknöl skjuter sitt första vegetativa skott och många år innan en ny planta 
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blommar för första gången, detta gör att det kan ta tid innan positiva effekter av hävd blir 

tydliga. Därför ville jag pröva hävdens effekt på de miljövariabler som är kända hot mot 

brunkullan. Det är möjligt att hävden ger effekt på miljövariablerna fortare än på brunkulla. 

Om det är känt vilken effekt miljövariablerna har på brunkulla bör man kunna få hintar om 

vart brunkullans utveckling är på väg genom att följa miljövariablernas utveckling. Tukey 

HSD Post hoc test utfördes efter alla generella linjära modeller för att se mellan vilka grupper 

eventuella skillnader fanns.  

 

Jag har också tittat närmre på utvecklingen i två av de provrutor som inventerats årligen, i den 

studien har även data från år 2012 inkluderats. Jag har skapat grafiska modeller för att ge en 

översikt av hur provrutorna såg ut vid respektive inventering. Åflo provruta innehöll få 

observationer och gav mycket lite information, därför valde jag att endast studera 

övergångarna mellan livsstadier på Gärde provruta. Jag ville undersöka om inventeringsdata 

kunde användas för att skapa demografiska övergångsmatriser, för att göra detta gick jag 

igenom provruteinventeringarna i kronologisk ordning och skapade en lista över alla platser 

inom rutnätet där observationer gjorts. Efter varje kartering angavs året för observationen och 

antalet observerade individer samt om de blommade eller var vegetativa. Om en observation 

skett på gränsen över två eller fler smårutor togs hänsyn till detta i listan. Ingen notering 

gjordes dock om individernas placering inom smårutorna. När observationer gjordes vid 

samma kartering som något tidigare år skrevs detta efter den senaste noteringen, på så sätt 

blev förändringen och återobservationerna tydliga. Därefter gjordes en del antaganden för att 

möjliggöra tolkning av data. De plantor som inte återobserverats inom inventeringsperioden 

antogs vara döda. Det är möjligt att det är fel, om mätperioden hade varit längre hade 

antagandet kunnat göras med större säkerhet. I de fall en planta har observerats på samma 

plats vid ett senare tillfälle men med minst ett års uppehåll gjordes antagandet att plantan 

vilat. I de fall då förändringen inte kan utläsas på grund utav att flera individer finns noterade 

på samma plats och man ej kan avgöra vilken som utvecklats på ett visst sätt har förändringen 

kategoriserats som okänd. Därefter räknade jag hur många blommande respektive vegetativa 

individer som gjorde en viss övergång i livsstadiet från ett år till nästa och räknade ut 

sannolikhetsvärden för övergångarna. Dessa sannolikhetsvärden har använts för att skapa 

övergångsmatriser vars syfte främst var att visa hur data kan användas i sådana matriser men 

också vilka begränsningar som finns i det insamlade datamaterialet.  
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Resultat 

Variation mellan lokaler och år 

Som noterats vid tidigare studier finns en stor variation mellan åren i antalet blommande 

individer. Antalet blommande brunkullor i lokalerna tycks vid en enkel jämförelse av några 

lokaler följa ett liknande mönster sinsemellan (Figur 5-9). Men det finns också variationer 

mellan lokalerna, exempelvis var år 2006 och 2009 ”dåliga” år i Bleckåsen (Figur 7) men 

”bra” år i de övriga exemplen nedan. 

 
Figur 5: Baseras på medianvärden av antalet totalt blommande på lokaler med fullständiga data dessa år 

           

 
 

         
          
          
          
          
          
          
 

    

 

    
 

    

 

    
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 

    

 

     

 

 
Figur 6-9 visar antalet totalt blommande på dessa lokaler 2006-2011. 
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Tabell 1: Tabellen visar resultatet av den generella linjära modellen som testade effekten av miljövariablerna 

mot totalt antal blommande brunkullor i lokalerna. Tre dataset med olika egenskaper användes för att jämföra 

datasetetens effekt på resultatet. Då p-värdet är större än 0,05 finns inga signifikanta skillnader eller effekter. 

Residualernas frihetsgrader (Df) visar hur många observationer som använts. 

Univariata analyser  
 
. 

 

 

 

Tabell 2: Tabellen visar resultatet av den generella linjära modellen som testade effekten av miljövariablerna mot 

antalet blommande brunkullor i provrutorna. Tre dataset med olika egenskaper användes för att jämföra 

datasetetens effekt på resultatet. Då p-värdet är större än 0,05 finns inga signifikanta skillnader eller effekter. 

Residualernas frihetsgrader (Df) visar hur många observationer som använts. 

 Log antal blommande brunkullor i provrutor - signifikanta effekter 

Miljö- och tidsvariabler 
Dataset 1. (2006-2011) 
6 lokaler 

Dataset 2. (2006-2010)  
18 lokaler 

Dataset 3. (2007-2010) 
 32 lokaler 

Antal arter exkl. brunkulla 
P: 0,009  
Ökar med antal arter 
 

P > 0,05  P > 0,05 

Förnadjup cm 
P > 0,05  P > 0,05 P: 0,025  

Ökar med ökat förnadjup 

Förnatyp % mossa P > 0,05  P > 0,05  P > 0,05 

Hävd P > 0,05  P > 0,05  P > 0,05  

Vegetationshöjd 
P: 0,005  
Minskar med ökad 
vegetationshöjd 

P > 0,05  P: 0,025  
Minskar med ökad 
vegetationshöjd 

År P > 0,05  P > 0,05 P > 0,05  

Residualer  Df: 24 Df: 71 Df: 106 

Log antal blommande brunkullor i lokaler - signifikanta effekter 

Miljö- och tidsvariabler 
Dataset 1. (2006-2011) 
6 lokaler 

Dataset 2. (2006-2010)  
18 lokaler  

Dataset 3. (2007-2010) 
 32 lokaler 

Antal arter exkl. brunkulla 
P: 0,0003  
Ökar med ökad 
artrikedom 

P > 0,05  P > 0,05  

Förnadjup cm 
P > 0,05  P: 0,002  

Ökar med ökat förnadjup 
P: 0,006  
Ökar med ökat förnadjup 

Förnatyp % mossa 
P: 0,013  
Ökar med ökad andel 
mossa 

P: 0,002  
Ökar med ökad andel 
mossa 

P > 0,05  

Hävd P > 0,05  P > 0,05  P > 0,05  

Vegetationshöjd 
P > 0,05  P: 0,02  

Minskar med ökad 
vegetationshöjd 

P: 0,0004  
Minskar med ökad 
vegetationshöjd 

År 
P > 0,05  P > 0,05  P: 0,0002 

Ökar över tid 

Residualer 
 Df: 24  Df: 71 Df: 104 
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Tabell 1-3 visar resultaten från de generella linjära modeller som prövat effekter av olika 

miljövariabler på vegetativa och blommande brunkullor. Varje miljövariabel har testats nio 

gånger, med tre olika dataset och mot responsvariablerna vegetativa brunkullor i rutan, 

blommande brunkullor i rutan och totalt blommande brunkullor i lokalen.  Ingen 

förklaringsvariabel fick signifikant effekt på samma responsvariabel genom samtliga dataset. 

Ingen signifikant effekt av hävd på blommande brunkullor fanns. Två av de tre dataseten gav 

en signifikant positiv effekt av bete på vegetativa brunkullor i jämförelse med ohävdade 

lokalers effekt på vegetativa brunkullor. Bete gav en signifikant positiv effekt på vegetativa 

brunkullor i jämförelse med okänd hävd i ett fall. Slåtter gav ingen signifikant effekt på 

brunkullorna i något fall och effekten av ohävd kunde endast skiljas från hävd i ett fall. År 

testades om kontinuerlig variabel. Blommande brunkullor i lokalen och vegetativa 

brunkullorna i provrutorna ökade över tid i vardera ett fall av de tre testen på dessa 

responsvariabler.  Antalet blommande brunkullor i lokalerna ökar med ökad andel mossa i två 

tester mot totalt blommande per lokal, men i det test men kortast tidsperiod och flest lokaler 

fanns ingen signifikant effekt. Det fanns ingen signifikant effekt av mossa när blommande i 

rutan var responsvariabel. 

Tabell 3: Tabellen visar resultatet av den generella linjära modellen som testade som testade effekten av 

miljövariablerna mot antalet vegetativa brunkullor i provrutorna. Tre dataset med olika egenskaper användes 

för att jämföra datasetetens effekt på resultatet. Då p-värdet är större än 0,05 finns inga signifikanta skillnader 

eller effekter. Residualernas frihetsgrader (Df) visar hur många observationer som använts.  

 
Log antal vegetativa brunkullor i provrutor - signifikanta effekter 

Miljö- och tidsvariabler 
Dataset 1. (2006-2011) 
6 lokaler 

Dataset 2. (2006-2010)  
18 lokaler 

Dataset 3. (2007-2010) 
 32 lokaler   

Antal arter exkl. brunkulla 
P > 0,05   P: 0,006  

Ökar med ökad 
artrikedom 

P: 0,009  
Ökar med ökad 
artrikedom 

Förnadjup cm 
P: 0,008  
Minskar med ökat 
förnadjup 

P > 0,05  P > 0,05  

Förnatyp % mossa P > 0,05  P > 0,05  P > 0,05  

Hävd 

P: 0,017  
Fler på betade lokaler än 
på de utan hävd eller med 
okänd hävd 

P > 0,05  P: 0,020 
Fler på betade lokaler än 
på de utan hävd 

Vegetationshöjd 
P: 0,005  
Minskar med ökad 
vegetationshöjd 

P > 0,05  P > 0,05  

År 
P: 0,017  
Ökar över tid 

P > 0,05  P > 0,05  

Residualer Df: 23 Df: 67 Df: 97 
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Tabell 4: Tabellen visar resultatet av den generella linjära modellen och följande Tukey HSD Post hoc test som 

testade effekten av hävd på miljövariablerna förnadjup, andel mossa i förnan och vegetationshöjd. Hävden är 

kategoriserad som slåtter, bete, ingen hävd och okänd hävd. Residualernas frihetsgrader (Df) visar hur många 

observationer som använts. 

Ingen effekt eller skillnad var signifikant i alla tester, men resultaten visade inte helt 

motstridiga effekter. De effekter som upptäcktes var att blommande och vegetativa brunkullor 

ökade med ökad artrikedom och minskade med ökad vegetationshöjd. Vegetativa brunkullor 

minskade med ökat förnadjup medan blommande brunkullor ökade när fönadjupet blev större. 

Ökad andel mossa hade en positiv effekt på blommande brunkullor när totalt antalet 

blommande i lokalerna användes som responsvariabel men gav ingen signifikant effekt i 

tester där vegetativa och blommande brunkullor i provrutorna användes som responsvariabel. 

I fem av de nio testerna av vegetationshöjdens effekt gav ökad vegetationshöjd negativ effekt 

på brunkulla. 

 

 

 

Hävd – signifikanta effekter 

Miljövariabel Förnadjup 

  
Dataset 1. (2006-2011) 
6 lokaler 

Dataset 2. (2006-2010)  
18 lokaler 

Dataset 3. (2007-2010) 
 32 lokaler 

Hävd 

Slåttrade lokaler har 
signifikant större förnadjup 
än betade lokaler och 
lokaler utan hävd. 

Inga signifikanta effekter Lokaler utan hävd har 
signifikant större 
förnadjup än betade 
lokaler. 

Residualer Df: 30 Df: 85 Df: 123 

Miljövariabel Förnatyp % mossa 

  
Dataset 1. (2006-2011) 
6 lokaler 

Dataset 2. (2006-2010)  
18 lokaler 

Dataset 3. (2007-2010) 
 32 lokaler 

Hävd 

Inga signifikanta effekter Lokaler utan hävd eller 
med slåtter har 
signifikant mer mossa än 
betade lokaler.  

Lokaler utan hävd eller 
med slåtter har 
signifikant mer mossa än 
betade lokaler.  

Residualer Df: 30 Df: 83 Df: 121 

Miljövariabel Vegetationshöjd 

  
Dataset 1. (2006-2011) 
6 lokaler 

Dataset 2. (2006-2010)  
18 lokaler 

Dataset 3. (2007-2010) 
 32 lokaler 

Hävd 

Inga signifikanta effekter Slagna lokaler har 
signifikant högre 
vegetationshöjd än 
betade lokaler. 

Inga signifikanta effekter 

Residualer Df: 30 Df: 83 Df: 120 
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Jag har prövat hävdens effekt på miljövariablerna förnadjup, vegetationshöjd och andel mossa 

i förnan i en generell linjär modell (Tabell 4). Även här har tre olika dataset använts för att 

jämföra resultaten de ger mot varandra. Resultaten visar liksom i de tidigare linjära 

modellerna att de olika dataseten ger olika p-värden för effekterna. Ingen hävdform har 

genomgående signifikant effekt på samma miljövariabel. I två av tre tester av hävdens effekt 

på andelen mossa i förnan hade slagna lokaler och lokaler utan hävd signifikant högre andel 

mossa i förnan än betade lokaler. Förnadjupet visade sig i ett fall vara signifikant större på 

lokaler där slåtter förekom än på de som betades eller var ohävdade. Lokaler utan hävd hade 

signifikant större förnadjup än betade lokaler i ett fall. Ett av de tester som prövade hävdens 

effekt på vegetationshöjden visade att slagna lokalers vegetationshöjd var signifikant högre än 

vegetationshöjden på betade lokaler. 
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Figur 10: Detta är en förenklad bild av brunkullans livscykel. Varje pil representerar en övergång mellan 

livsstadier från ett år till nästa. De ljusblå pilarna visar var osäkerheter finns när man studerar brunkullans 

demografi med nuvarande metodik. 

Inventeringsmetodiken följer förändringen i rutnätet från år till år ska visa om observationer 

görs på samma platser i rutnätet som tidigare och om de observerade plantorna är vegetativa 

eller blommande. Den höga abundansen av brunkulla i Gärde provruta (Figur 19-25) har gjort 

att mer information om brunkullans demografi har kunnat utläsas från den rutan än från Åflo 

provruta (Figur 11-17). Inventeringsdata från Gärde provruta visar i flera fall uppehåll i 

observationerna.  Detta kan innebära att individen i fråga befinner sig i ett vilande stadium i 

ett eller flera år utan att skjuta vegetativa skott eller blomma eller att den tidigare observerade 

plantan har dött och en ny individ har kommit på samma plats. Ur en demografisk eller 

livshistoriesynpunkt skiljer sig dessa möjligheter åt. I ett fall finns en individ som vilar 

emellanåt och ingen rekrytering eller död har förekommit. I det andra fallet har en individ dött 

och reproduktion skett. Det är inte möjligt att med nuvarande inventeringsmetodik urskilja 

vad som faktiskt hänt vilket orsakar osäkerheter om antalet brunkullor som dött och 

tillkommit ska uppskattas. 
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Figur 11 -17 visar var 

observationer av brunkulla har 

gjorts inom rutnätet i Åflo 
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Figur 19 

Figur 19-25 visar var 

observationer av brunkulla har 

gjorts inom Gärde provrutas 

rutnät mellan 2006-2012.  
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Tabell 5: Övergångsmatris som exemplifierar hur övergångssannolikheter mellan olika livsstadier kan se ut. 

Sannolikhetsvärdena baseras på observationer av övergångar mellan livsstadier i Gärde provruta från 2007 till 

2008. De ljusgrå fälten visar sannolikhetsvärden som är relativ säkra. De mörkgrå fälten berör vilande brunkullor 

vilket ger mer osäkra data då det är möjligt att den tidigare observerade plantan dött och en ny uppkommit på 

samma plats. Om sannolikhetsvärdet är 1 betyder det att sannolikheten för övergången är 100 procent. 

 

 

Tabell 6: Övergångsmatrisen visar sannolikhetsvärden för att blommande brunkullor övergår till ett specifikt 

livsstadium från ett år till ett annat och samt sannolikheten kan variera mellan år. Kolumnen längs till vänster 

visar vilken årsövergång värdena baseras på. Om sannolikhetsvärdet är 1 betyder det att sannolikheten för 

övergången är 100 procent. 

 
 

Tabell 7: Övergångsmatrisen visar sannolikhetsvärden för att vegetativa brunkullor övergår till ett specifikt 

livsstadium från ett år till ett annat samt hur sannolikheten kan variera mellan år. Kolumnen längs till vänster 

visar vilken årsövergång värdena baseras på. Om sannolikhetsvärdet är 1 betyder det att sannolikheten för 

övergången är 100 procent. 

Vegetativa brunkullors sannolikhetsövergångar 

  Vilande Vegetativa Blommande Döda Okänd 

2006-2007 0,15 0,38 0,23 0,15 0,08 

2007-2008 0,1 0,31 0,03 0,55 0 

2008-2009 0,17 0,13 0,25 0,38 0,08 

2009-2010 0,08 0 0,25 0,58 0,08 

2010-2011 0 0,25 0,13 0,63 0 
 

Tabell 5 visar att det finns övergångar i brunkullans livscykel som inte kan studeras med de 

tillgängliga data. Tabell 6 och 7 visar att sannolikhetsvärdena kan skilja sig åt mellan år och 

mellan vegetativa och blommande brunkullor. Exempelvis tycks sannolikheten för övergång 

till vilande stadium vara större hos blommande brunkullor än hos vegetativa. 

Övergång mellan livsstadier 2007-2008 

  Groddplanta Vilande Vegetativ Blommande 

Groddplanta Ej möjlig Ej möjlig Ej möjlig Saknas 

Vilande Saknas 0,375 0,1 0 

Vegetativ Saknas 0,375 0,31 0,4 

Blommande Saknas 0,125 0,03 0,2 

Blommande brunkullors sannolikhetsövergångar 

  Vilande Vegetativa Blommande Döda Okänd 

2006-2007 0,4 0,4 0,07 0,07 0,07 

2007-2008 0 0,4 0,2 0,4 0 

2008-2009 0,4 0,4 0 0 0,2 

2009-2010 0 0,08 0 0,85 0,08 

2010-2011 0 0 0,36 0,64 0 
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Diskussion 
 

Många hotade arter behöver skyddas från mänsklig aktivitet för att nå gynnsam 

bevarandestatus, för brunkullan är det tvärtom. Den är beroende av den inverkan på 

konkurrensen i växtsamhället som traditionell hävd bidrar till. De flesta förekomstplatserna 

kräver årlig skötsel, därför kan brunkullan inte nå gynnsam bevarandestatus med passivitet. 

Ett av målen med Länsstyrelsens inventeringar var att söka ökad förståelse för hur brunkullan 

påverkas av skötsel för att anpassa skötselns metod och nivå till vad som är kostnadseffektivt. 

Därför är det viktigt att undersökningarna är utformade på ett sätt som gör att de kan testa om 

det finns signifikanta effekter av hävd på brunkullans populationstillväxt. Resultat från sådana 

undersökningar kan användas vid planeringen av skötselåtgärder.  

 

Jag anser att den metodik Länsstyrelsen använt innehåller många komponenter som är viktiga 

för övervakning av hotade arter. Metoden möjliggör en uppskattning av brunkullans 

bevarandestatus, mätningarna av olika miljövariabler kan analyseras för att öka kunskapen om 

brunkullans livshistoria samt användas för att bevaka faktorer som är kända hot mot arten. 

Anteckningarna om skötseln på lokalerna gör det möjligt att utvärdera brunkullans respons på 

skötseln för att optimera den. Alla dessa viktiga aspekter har ingått i uppföljningen och flera 

signifikanta samband har funnits i testen, men ingen av de responsvariabler som testades 

visade signifikant effekt av samma förklaringsvariabler i samtliga dataset. Det har alltså inte 

funnits någon effekt som alltid har varit signifikant.  Detta visar att testresultaten är väldigt 

beroende av sammansättningen av de data som analyseras. 

Analys av miljövariablers effekter på brunkulla 

När jag prövade de olika hävdformernas effekt på förnadjup, andel mossa i förnan och 

vegetationshöjd visade testerna i vissa fall att betade lokaler hade signifikant mindre 

förnadjup, mindre andel mossa i förnan och lägre vegetationshöjd än slagna lokaler. Detta är 

betingelser som bör vara positiva för brunkullan då den är ljuskrävande och dess frön måste få 

direkt kontakt med jorden för att gro, därav kan stort förnadjup och mycket mossa vara 

negativt. Detta tyder alltså på att bete har större möjligheter att pverka dessa miljöfaktorer än 

slåtter, angående vegetationshöjden kan dock resultatet möjligen påverkas av att slåtter 

vanligen inte utförts ännu vid inventeringstillfället men att visst bete kan ha påbörjats. Det är 

också möjligt att något mer vegetation blir stående efter slåtter än vid bete och att detta kan 

göra att vegetationshöjdens medelvärde i provrutorna blir något högre vid slåtter än vid bete. 
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Inget av de olika testerna visade någon signifikant effekt av hävd på blommande brunkullor, 

man kunde dock se effekter av hävd på vegetativa brunkullor. I två av tre dataset fanns 

signifikant fler vegetativa brunkullor på betade lokaler i jämförelse med lokaler utan hävd.  

Det kan finnas flera orsaker till varför testen av hävd inte gav så många signifikanta effekter, 

dels kan det bero på att hävden inte har någon effekt, vilket dock bör ses som mycket 

osannolikt med tanke på tidigare erfarenheter och studier. Det är möjligt att mätperioden är 

för kort och att det finns för lite data för att ett eventuellt samband ska upptäckas, dessutom 

var hävdformen angiven som okänd vid 23 procent av provruteinventeringarna. Detta skapar 

ett brus i data som gör det svårare att upptäcka faktiska effekter av hävd och ohävd.   

Ytterligare en faktor som kan ha påverkat huruvida effekter av hävd blev tydliga i testen är 

den tidigare nämnda generaliseringen jag gjorde, vissa lokaler med okänd hävd 

generaliserades som ohävdade, det är möjligt att generaliseringen var felaktig i vissa fall, 

vilket då kan göra det svårare att upptäcka effekter av hävd. Dessutom hade det varit bra att 

testa antalet brunkullor som responsvariabel av hävdformerna under tidigare år, eftersom 

antalet individer är en effekt av detta snarare än hävdformen under innevarande år.  

Faktorer som kan påverka resultatet 

En del av syftet med min studie är att diskutera hur inventeringarna kan förbättras när det 

gäller måluppfyllelse och statistisk testning. Därför ska jag nedan diskutera olika faktorer som 

tycks påverka huruvida effekterna kan testas statistiskt.  

Variationens betydelse för resultatet 

Datasetet som sträcker sig från 2006-2010 är det bästa av de tre dataseten när det gäller att ta 

hänsyn både till variation mellan lokalerna, och variation över tid. Det är dock det dataset som 

visade minst antal signifikanta effekter i de generella linjära modellerna med brunkullor som 

responsvariabel. Kanske visade datasetet minst signifikanta effekter just eftersom det tog bäst 

hänsyn till både variation över tid och mellan lokaler. För att effekterna ska bli synliga genom 

all den variation (brus) som uppstår mellan lokaler och mellan år krävs ett större antal 

replikat. 

Betydelsen av vad man mäter och hur man mäter 

Vid vetenskapliga undersökningar rekommenderas att provrutor slumpas ut (Elzinga, Salzer 

& Willoughby 1998), detta gjordes emellertid inte när Länsstyrelsens uppföljning påbörjades. 

Provrutorna lades ut där det fanns minst en blommande brunkulla. I och med att brunkullan 

har ett klustrat utbredningsmönster tycker jag att det är rimligt att man inte slumpade ut 
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provrutorna helt på måfå, då hade risken för att provrutan inte innehåller en enda brunkulla 

varit överhängande. Däremot hade det varit möjligt att slumpa fram placeringen mellan och 

inom olika kluster för att öka undersökningens vetenskapliga tillförlitlighet. Enligt Petterson 

ville man helst ha endast en blommande brunkulla per provruta för att lättare kunna följa dem 

över tid. En sådan placering av provrutan behöver dock inte göra det enklare att utföra studier 

på individnivå. Man ser sannolikt flera vegetativa individer inom rutan redan vid första 

inventeringen och det kan troligen också förekomma en del vilande rotknölar. En fördel med 

att ha många individer i en provruta är att det finns fler individer att följa och då kan mer 

information kan utläsas, även om provrutorna har färre individer finns osäkerheter kring 

identifiering av enskilda individer mellan olika år. Därtill är det möjligt att en provtagning 

som exkluderar områden med mycket brunkulla gör att provrutorna undviker de områden och 

betingelser som brunkullan gynnas starkt av, detta kan göra det svårare att utröna under vilka 

förhållanden artens föryngring sker optimalt.  

 

Beroende på vad man vill få ut av mätningen så kan olika mätmetoder och mätval vara olika 

bra lämpade. Exempelvis så tycks det vara svårare att hitta signifikanta effekter på 

blommande brunkullor än på vegetativa när man mäter i kvadratmeterstora provrutor. En 

orsak till detta kan vara att det finns för få blommande individer per ruta för att faktiska 

effekter på blommande brunkullor ska bli tydliga genom den naturliga variationen. I de allra 

flesta fall fanns fler vegetativa individer än blommande i provrutorna så det kan vara därför 

man fann fler signifikanta effekter av miljövariablerna på dem. När provrutorna lades ut 

eftersträvade man att ha få blommande brunkullor i rutorna, det är möjligt att detta gjort det 

svårare att hitta effekter av miljövariablerna på blommande brunkullor. Man kanske kan tycka 

att det räcker med att testen visar signifikanta effekter på vegetativa brunkullor, men det är 

möjligt att blommande och vegetativa plantor reagerar olika på olika faktorer. Ett exempel på 

detta är att resultaten visade att vegetativa brunkullor minskade med ökat förnadjup medan 

blommande brunkullor ökade med ökat förnadjup. Denna skillnad skulle kunna bero på att 

ökat förnadjup hämmar föryngring, det vill säga nya vegetativa plantor. 

 

Uppföljningen har haft flera syften vilket är bra, men jag anser att inventeringarna hade 

kunnat anpassas bättre till syftena. Det var väldigt ambitiöst av Länsstyrelsen att 

provruteinventera 68 provrutor, det kanske till och med är orimligt många provrutor då syftet 

var att studera dem på individnivå. Hur provrutorna lades ut har varit dåligt anpassat till 

inventeringarnas syfte, antalet provrutor per lokal var för få för att följa utvecklingen på 
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lokalnivå eftersom varje provruta endast visar förändringen inom en kvadratmeter. Det finns 

en risk att fel slutsatser dras om man antar att förändringarna i provrutan representerar 

förändringarna i hela lokalen, särskilt i de fall då hävden varierar inom lokalen. Vid 

jämförelse mellan lokaler var en stor del av data från provruteinventeringarna beroende och 

delar fick sållas bort genom lottning. Hade man tänkt på att skapa oberoende data i början 

hade mycket arbete kunnat sparas. Vid framtida analyser av data bör man reflektera över vilka 

data som är oberoende respektive beroende. Det kan gälla vid jämförelser mellan flera lokaler 

med olika antal provrutor eller vid jämförelser mellan lokaler där flera är dellokaler av en stor 

lokal.   

 

Länsstyrelsen har också räknat totalt antalet blommande brunkullor på hela lokalerna vid 

inventeringarna och det går därför att se förändringar i populationen, men man har inte skapat 

några medelvärden för exempelvis förnadjupet och vegetationshöjden som kan användas för 

att studera sambanden mellan totalräkningarna och variationer i miljövariablerna. Nuvarande 

metodik kan alltså visa förändringar i antalet blommande individer på hela lokalen men inte 

med säkerhet koppla förändringarna till någon förklaringsvariabel såsom hävd eller 

vegetationshöjd eftersom data för detta oftast enbart representerar en kvadratmeter per lokal.  

 

Om man använder totalräkningar av blommande brunkullor per lokal som främsta 

inventeringsmetod får man fler observationer än om man använder provrutor och kanske 

bättre möjligheter att upptäcka trender och hävdeffeker. Dock ger metoden ingen information 

om brunkullans livshistoria och på grund utav brunkullans långa fas från frögroning till 

blommande planta kan det därför ta många år innan positiva effekter blir tydliga med en 

sådan mätmetod. Därtill har Petterson framhållit att dessa inventeringar är väldigt 

personberoende vilket kan påverka resultatet. Men även provruteinventeringar bör ju vara 

personberoende till viss del.  

 

En fördel med att utföra provruteinventeringar är att dessa kan ge en uppskattning om 

fördelningen av vegetativa och blommande brunkullor. De vegetativa individerna utgör en 

stor del av totalpopulationen och om skötselåtgärder resulterar i mer gynnsamma förhållanden 

för brunkullans populationsutveckling bör detta mest återspeglas i antalet vegetativa individer 

till en början. Därför kan det vara värdefullt att fortsätta bevaka dem och de kan rimligen inte 

bevakas på annat sätt än genom fasta provrutor. Nuvarande karteringsmetodik kan då vara 
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användbar för att göra det lättare hitta igen de svårobserverade vegetativa plantorna vid 

kommande inventeringar. 

Ofullständiga data 

Utöver att inventeringarnas data innehåller luckor då de inte utförts årligen på samtliga lokaler 

så finns också en del luckor i data även när man genomfört inventeringarna. Jag misstänker att 

vissa luckor i data beror på brister i rapporteringen eller i hur blanketterna fylls i. Det finns 

exempel där man har angivit antalet blommande exemplar i provrutan men fältet för 

vegetativa exemplar är tomt. Man har uppenbarligen inventerat rutan men ändå finns en lucka 

i datasetet. Kanske hittade man inget vegetativt exemplar eller kanske glömde man anteckna 

eller föra in det i Excel. Någon form av checklista skulle möjligen kunna minska att den 

mänskliga faktorn leder till ett mindre fullständigt dataset, det bör utan problem kunna 

tilläggas kryssrutor för varje miljöfaktor på de nuvarande inventeringsformulären som 

inventeraren kan kryssa i när fältet är ifyllt för att lättare komma ihåg samtliga fält. 

 

Det kan vara svårt att bedöma hävdformen ute i fält, hävden är angiven som okänd på 23 

procent av provruteinventeringarna. Detta är en stor brist i uppföljningen då ett av dess syften 

var att utvärdera hävdens effekt, därför behöver kontakten med brukare och markägare i bättre 

så att variationer i antal observerade plantor kan kopplas mot om och hur hävd sker på 

lokalen. 

Inmatningstabellen 

Det finns möjligheter för inventerarna att lämna kommentarer på blanketterna men vissa nya 

punkter skulle kunna läggas till antingen på blanketten eller i inmatningstabellen för att 

möjligöra mer detaljerade tester och analyser. Jag anser att mer detaljerad information om 

hävden kan vara till nytta. Idag anger inventerarna hävdens intensitet, men kanske har 

hävdens tidpunkt och längd lika stor eller rent av större betydelse för brunkulla. För slåtter 

kan det vara relevant att ange hur slåttern sker, om det där med lie, slåtterbalk eller 

gräsklippare. Åhlkils lyfte fram fagning som särskild viktigt för brunkullan, kanske bör man 

inkludera även detta i inmatningstabellen, Länsstyrelsen utför fagning på en del lokaler och 

det kan vara bra att utvärdera fagningens effekt. 

 

I vissa fall kan man se att skötseln skiljer sig åt mellan provrutor inom samma lokal. Om en 

lokal har flera hävdformer bör detta eventuellt anges i inmatningstabellen på ett tydligare sätt 

så att det framgår även om lokalen i fråga endast har en provruta. En tydligare rapportering av 
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hävd gör det möjligt att hänsyn till aspekten vid framtida analyser av lokalens utveckling. 

Utan tydligare information kan inmatningstabellens information möjligen misstolkas, kanske 

ser man en nedåtgående trend på totalantalet blommande brunkullor trots lämplig hävd, men i 

själva verket kan hävden vara begränsad till en del av lokalen och den övriga delen är under 

igenväxning. Inventeraren kanske är medveten om lokalens förhållanden men informationen 

bör nedtecknas så att den som analyserar data också får kännedom om skötselförhållandena på 

lokalen.   

Temperaturaspekt 

Tidigare studier har visat att temperatur och nederbördsmängder påverkar antalet blommande 

brunkullor och att variationen är stor mellan olika år. Därför finns motiv till att inkludera 

temperatur och nederbördsaspekter i framtida studier då de kan ha betydelse för utfallet av 

antalet blommande brunkullor. Föreslagsvis kan man rådgöra tillvägagångssättet för att ta 

med dessa faktorer med de norska forskarna som studerat temperaturens effekt på blomningen 

(Moen & Øien 2003). Temperaturens och nederbördens betydelse för blomningen kan göra de 

små populationerna ännu mer utsatta och känsliga.  

Rutiner för införande av data i digital form 

Man har inte varit konsistent i sina rutiner för införandet av data digitalt. En del data finns 

endast i objektsdatabasen i FileMaker och inte i inmatningstabellen i Excel, medan andra data 

finns enbart i inmatningstabellen och inte i objektsdatabasen. Båda sammanställningarna är 

därför ofullständiga. För att kunna göra analyser av data har jag samlat de data jag behövde i 

ett dokument vilket var tidskrävande, Länsstyrelsen bör göra det till en vana att alltid 

rapportera i båda filerna.  

Demografiska studier 

Med studierna på individnivå ville Länsstyrelsen få information om brunkullans livscykel, 

exempelvis hur blomningsfrekvensen ser ur och hur lång tid det tar från frögroning till första 

blomning. För att nå fördjupad kunskap om livscykeln hos en art så räcker det ofta inte till 

enbart studera antalet blommande och vegetativa individer utan man måste som Länsstyrelsen 

gjort studera arten mer ingående, vilket med fördel kan göras genom att studera stickprov från 

populationen i fasta provrutor.  

Övervakning på individnivå i provrutor 

Jag upplever att det inte har varit möjligt att med den tillgängliga informationen identifiera 

enskilda individer från år till år då olika faktorer kan göra att en återkommande individ 
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noteras på en något skild placering i rutnätet vid de olika inventeringarna. Metallröret som 

indikerar var rutan ska läggas kan ha flyttats mellan inventeringarna av exempelvis tramp från 

betesdjur, kompasstörningar kan göra att rutan inte läggs i exakt samma läge vid varje 

inventering och det är också möjligt att plantorna flyttar på sig något årligen när den nya 

rotknölen skjuts ut. Att enbart använda sig av kartering av individernas placering inom 

rutnätet på ett formulär är därför förknippat med osäkerheter. Jag tror att användningen av 

provrutenätet med fördel skulle kunna kombineras med en fysisk märkning ute på plats, 

kanske genom en numrerad sticka i marken intill plantan. En viss grad av osäkerhet vid 

identifiering kommer man dock inte ifrån och stickorna kan försvinna, dock kan en märkning 

i fält minska risken för felaktiga identifieringar. Att i största möjliga utsträckning få korrekta 

inventeringsdata är viktigt då det utgör kunskapsunderlag för framtida bevarandeåtgärder. Om 

man inte kan skilja plantorna åt så blir det svårt att utröna den demografi man vill studera och 

då kan man ifrågasätta effekten av att utföra provruteinventeringarna. Att markera plantorna i 

fält kommer göra att varje provrutsinventering tar längre tid, men man kan troligen spara tid 

vid sammanställningen av resultatet. Det var enormt tidskrävande att studera alla möjliga 

övergångar mellan livsfaser samt att kontrollera så allt blev korrekt. Jag tror att den processen 

hade varit betydligt enklare med en lista med individernas numreringar från märkningar i fält. 

Då hade man direkt sett vilka år respektive individ har observerats och i vilken form. 

Eftersom det var så tidskrävande att studera de demografiska övergångarna tror jag också att 

det var rätt väg att gå av Länsstyrelsen att minska antalet provrutor, att göra 

övergångsmatriser för 68 provrutor hade enligt min mening blivit för övermäktigt. Att följa 

färre provrutor bör också ge större möjligheter att besöka samtliga provrutor årligen så att 

data kan blir mer fullständigt. Dock bör man inte minska antalet provrutor från olika lokaler 

för mycket för då riskerar man att gå miste om variationen mellan lokalerna.  

Provruteinventeringarna- vilken information kan de ge? 

Den hittills använda metodiken kan ge en uppskattning om hur många individer som finns i 

rutan och hur dessa varierar mellan år och hur fördelningen av vegetativa och blommande 

brunkullor ser ut. Jag upplever att metoden inte kan ge säkra resultat om mycket mer än så. 

Alla sannolikhetsvärden i övergångsmatriserna jag skapat kan ifrågasättas på grund utav 

identifieringssvårigheterna som jag diskuterat tidigare. Om man skulle acceptera att vissa fel 

vid identifieringen av plantorna kan ske så ger metoden ändå inte en klar bild av brunkullans 

demografi eftersom den inte visar vilka individer som är nya groddplantor och vilka som 

återkommit från vilande stadium. Föryngringen blir därför svår att uppskatta, särskild under 
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korta mätperioder.  Det är viktigt att känna till föryngringen om man vill uppskatta 

populationstillväxten (Bohlin 2000). Ett sätt att uppskatta föryngringen kan vara att göra en 

generalisering som innebär att alla vegetativa plantor som inte observerats tidigare under 

mätperioden klassas som nya plantor, då får man form av mått på föryngringen. Om 

provruteinventeringarna pågår under en längre period bör man få korrektare 

sannolikhetsvärden från övergångsmatrisen. För både blommande och vegetativa brunkullor 

var sannolikhetsvärdena för att en planta skulle dö större i slutet av mätperioden än i början. 

En orsak till detta kan vara att en del av de plantor som kategoriserats som döda i slutet av 

mätperioden i själva verket var vilande men att mätperioden var för kort för att återobservera 

dem. Genom att fortsätta provruteinventeringarna och börja markera plantorna i fält tror jag 

att man har goda förutsättningar för att skapa bra övergångsmatriser. Dessa kan användas för 

att se om skillnader i föryngringssannolikheter kan kopplas till olika hävdformer. På så sätt 

kan man se om någon hävdform har mer positiv effekt på föryngringen än en annan.  

Kostnad och nytta 

Som Ryttäri el al (2003) framhöll så bör miljöövervakning av hotade arter ses som en process 

mot bevarandemålen snarare än ett mål mot att skapa långa tidsserier. Det första steget man 

bör ta i utvecklandet av inventeringarna är att fundera på vilka frågeställningar man vill 

besvara med inventeringarna i framtiden och hur man praktiskt skulle kunna använda svaret 

på de frågorna i bevarandearbetet. Budgeten för att utföra uppföljningen är begränsad och 

man måste därför försöka göra undersökningar vars resultat man har nytta av och som har 

statistisk styrka så att man tryggt kan använda det som beslutsunderlag, samtidigt får 

uppföljningen inte leda till för höga kostnader. 54 lokaler har ingått i uppföljningen men 

inmatningstabellen är fullt av luckor. Möjligen behöver man inte besöka så många lokaler för 

att göra bra undersökningar. Kanske är kvalitet bättre än kvantitet. Att besöka många lokaler 

kan dock göra att man får en bättre bild av populationsutvecklingen på regional skala.  

 

Om man vill fortsätta sina studier på individnivå bör dessa genomföras årligen för att notera 

övergångar mellan olika livsstadier, med det kanske inte är nödvändigt att räkna totalt antalet 

blommande per lokal varje år. Naturen är ett långsamt system och även om variationer mellan 

år förekommer så bör det jämna ut sig över tid. Att inventera varje år hade varit mer 

betydelsefullt om kontakten med brukarna och markägarna hade varit bättre, då hade man 

kunnat ge återkoppling till dessa om bra eller dålig skötsel. Någon systematisk kontakt finns 

inte idag enligt Åhlkils. Man bör överväga om det kanske är tillräckligt att inventera totalt 
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antalet blommande per lokal vartannat år istället lägga mer resurser på att förbättra kontakten 

med brukarna och markägarna. Enligt ekosystemansatsen så bör bevarandearbetet ske på 

lägsta möjliga skalnivå, jag tror att bevarandearbetet skulle gynnas av detta på flera sätt. Man 

skulle exempelvis kunna skicka ut en enkät till markägarna och brukarna där de kan ange hur 

hävd sker på lokalen. Tillsammans med enkäten kan man skicka ut information om artens 

hotsituation samt berätta om bevarandearbetet och möjligheter att få miljöersättning för 

skötsel av brunkullaäng. På så sätt skulle brukarna och markägarna få större förståelse för 

Länsstyrelsens arbete och insikt om deras egen betydelsefulla roll i bevarandet av brunkullan. 

Enkäterna bör på så vis kunna bidra till förbättrad skötsel av brunkullaängarna och att 

hävdformerna blir bättre kända i framtiden, men de kan också ge möjlighet för att komplettera 

hävddata från tidigare år så att luckorna i de befintliga data minskar.  

Avslutande diskussion 

I nuläget kan Länsstyrelsens uppföljning av brunkulla inte ge tillförlitliga resultat om 

brunkullans livscykel, om man vill nå djupare kunskap så måste provruteinventeringarna bli 

mer detaljerade. Därför bör Länsstyrelsen väga nyttan av noggranna studier på individnivå 

mot kostnaden för att genomföra dessa. Det finns redan ganska omfattande studier av 

brunkullans demografi (Moen 2003), kanske kan de tidigare studierna ge tillräcklig 

information om demografin, särskilt om det inte finns resurser för att göra Länsstyrelsen 

nuvarande provrutsinventeringar mer tillförlitliga. Resurserna för uppföljningen är begränsade 

och man måste ha i åtanke att det inte på något sätt är kostnadseffektivt att lägga resurser på 

en uppföljningsmetodik vars data man inte kan använda eller som ger mindre tillförlitliga data 

än tidigare studier. Möjligen bör Länsstyrelsen därför lägga uppföljningens fokus på lokalnivå 

och utveckla en metod för att mäta miljövariablerna på denna nivå. Man kan också överväga 

ett bevarandearbete som är mer i linje med ekosystemansatsen som framhåller att förvaltning 

av biologisk mångfald ska fokusera på funktioner och system snarare än enskilda arter 

(Naturvårdsverket 2007). I det här fallet kanske det skulle kunna röra sig om upprätthållandet 

av hävden. Men ansatsen framhåller också att bevakning av vissa betydelsefulla arter kan vara 

nödvändigt och brunkullan har ju pekats ut som en indikator för ängs- och hagmarker med 

god hävd (Ljung 2012) vilket är ett argument för fortsatt och utförlig inventering av 

brunkulla.  

   

Att fördela bevaranderesurser är en svår uppgift, det finns många vågskålar som ska 

balanseras mot varandra. Brunkullan kanske inte har någon avgörande funktion i ekosystemet, 
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men den är likväl viktig att bevara, den har ett stort kulturellt värde, särskilt i Jämtland där 

den är landskapsblomma. Arten representerar gamla traditioner och historia och att bevara 

arten är ett sätt att bevara detta. Jag tror att det fortsatta bevarandearbetets framgång till stor 

del kommer avgöras av lokalt engagemang, man kan dock inte förlita sig på att eldsjälar 

kommer att upprätthålla skötseln om inte Länsstyrelsens kontakt med brukarna och 

markägarna blir bättre. Jag tror att en systematisk kontakt leder till ökat lokalt engagemang 

och bättre skötsel av brunkullaängarna, vilket när det kommer till kritan är det som är 

avgörande för brunkullans överlevnad. 

Slutsatser 
 

 Nuvarande metodik innehåller många viktiga beståndsdelar för uppföljning av 

hotade arter.  I nuläget har dock uppföljningen inte kunnat ge tillförlitliga resultat 

om brunkullans demografi. Inventeringsdata har kunnat användas för att visa 

effekter av hävd och miljövariabler på arten, men huruvida effekterna blir tydliga 

varierar beroende på vilka data som inkluderas i testerna. Det finns brister i 

metodiken men luckor i data och den hitintills korta mätperioden har troligen stor 

betydelse för resultatet.  

 Länsstyrelsen måste formulera tydliga mål med sin uppföljning och anpassa 

övervakningen efter dessa. Olika mål kan kräva olika former av uppföljning. 

 Om uppföljningen planerats bättre från början hade man kunnat begränsa 

provruteinventeringarna till färre lokaler och sparat resurser. 

 Osäkerheter vid identifiering av plantor mellan olika år gör det svårt att studera 

demografi genom provruteinventeringarna, eventuellt kan rutnätet kombineras 

med en märkning av individer i fält för att minska risken att felaktiga 

identifieringar görs. Provrutorna ger dock information om fördelningen mellan 

blommande och vegetativa exemplar, vilket inte kan uppskattas på annat sätt.  

 Genom att utveckla inmatningstabellen kan man öppna upp för mer detaljerade 

analyser som exempelvis kan ta hänsyn till betets tidpunkt och längd.  

 Markägare och brukare bör systematiskt få positiv och/eller negativ feedback på 

lokalernas skötsel. Systematisk kontakt kan troligen leda till ökat engagemang och 

bättre skötsel samt bättre analyser av hävdens effekter på brunkulla.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide  
 
Marie Berglund: 

Telefonintervju 2012-09- 25 

 Vad var syftet med inventeringarna? 

 

 Vilka rutiner har ni för inrapporteringen av data? 

 

Bodil Carlsson:  

Mail 2012-10-22 

 

 Man drog ned på inventeringarna 2011 av ekonomiska skäl Vad avgjorde vilka provrutor som 

man fortsatte inventera? Vilka faktorer motiverade de val man gjorde? 

 

Bengt Petterson: 

Telefonintervju 2012-09-20 

 

 Vilka frågeställningar ville ni besvara med hjälp av inventeringarna? Vad var inventeringarnas 

syfte? 

 

 När började ni med inventeringarna? 

 

 Vilken målsättning hade ni när det gäller  statistisk styrka? 

 

 Hur valde ni ut vilka lokaler som skulle inventeras? 

 

 

Bengt Åhlkils: 

Personintervju 2012-08-31 

 

 Hur går en vanlig brunkullainventering till? Hur sker den första inventeringen av en ny ruta? 

 

 Du har ju varit ute nu på ett antal lokaler i ett antal år. Har du upplevt att det finns något som 

gynnar brunkullan som kanske inte hör till de vanligaste positiva argumenten? Är det något du 

har reflekterat över när du varit ute? 

 

 Är det något som du på motsvarande sätt uppfattat som särskilt missgynnande för brunkulla? 

 

 I det nya åtgärdsprogrammet står det att det finns risk för att hävden blir för ensidig, att det 

blir för mycket bete. Är det något som du känner igen? 

 

 Om man märker att en lokal inte sköts optimalt, sker det någon återkoppling till markägaren 

då? 

 

 Kan finnas möjligheter att göra någon form av saminventering av flera arter som ni bevakar?   

 

 Skedde det någon form av bevakning innan ni påbörjade de här inventeringarna? 
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Bilaga 2. Dataset som använts i statistiska test 
 

 

 

 

 

 

Dataset 1. (2006-2011) 
Lokal År Förnadjup 

cm 
Förnatyp, 
% mossa 

Vegetationshöjd 
cm 

Ingen 
hävd (i), 
slåtter 
(s), bete 
(b), 
okänd (o) 

Blommande 
brunkullor 
på lokalen 

Blommande 
brunkullor i 
rutan 

Vegetativa 
brunkullor 
i rutan 

Arter 
totalt, 
exkl. 
brunkulla 

Bleckåsån S 2006 1,05 50 7 i 8 1 0 31 

Bleckåsån S 2007 2,15 50 10 i 6 0 1 31 

Bleckåsån S 2008 2,75 50 18 i 3 0 0 31 

Bleckåsån S 2010 2,7 40 14 i 6 0 1 31 

Bleckåsån S 2011 3,8 70 20 s 0 0 1 31 

Blomtorpet 2006 2,7 10 20 s 2 2 0 36 

Blomtorpet 2007 2,1 25 25 s 0 0 2 36 

Blomtorpet 2008 2,25 15 25 i 0 0 1 36 

Blomtorpet 2009 
 

20 25 i 1 0 1 36 

Blomtorpet 2010 1,3 20 40 i 1 0 0 36 

Blomtorpet 2011 4 25 25 i 0 0 0 36 

Gärde 2006 0,9 30 9 b 37 15 13 39 

Gärde 2007 0,7 40 10 b 11 5 29 39 

Gärde 2008 0,7 30 5 i 14 5 24 39 

Gärde 2009 1,55 25 6 i 50 13 12 39 

Gärde 2010 0,65 40 10 i 28 11 8 39 

Gärde 2011 2 15 12 s 31 6 4 39 

Åflo 2006 2 100 9 i 24 1 1 28 

Åflo 2007 2,5 100 7 i 11 2 0 28 

Åflo 2008 1 90 9 i 6 0 3 28 

Åflo 2009 1,2 100 7 i 19 3 2 28 

Åflo 2010 1,15 100 12 i 21 1 5 28 

Åflo 2011 5,2 72 10 i 18 2 1 28 

Önsta 1 2006 1,1 90 9 i 204 4 1 38 

Önsta 1 2007 0,75 60 9 o 97 2 1 38 

Önsta 1 2008 0,9 50 10 i 204 5 1 38 

Önsta 1 2009 2,55 25 18 i 655 1 
 

38 

Önsta 1 2010 0,9 50 15 i 443 1 3 38 

Önsta 1 2011 4,4 70 17 s 246 4 1 38 

Övre Rise 3 2006 0,95 50 5 i 
 

6 
 

40 

Övre Rise 3 2007 0,95 75 10 i 32 
 

15 40 

Övre Rise 3 2008 1 40 5 i 27 0 10 40 

Övre Rise 3 2009 1,85 75 7 i 283 5 7 40 

Övre Rise 3 2010 1,3 60 10 o 122 2 3 40 

Övre Rise 3 2011 4,5 55 17 s 211 5 0 40 
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 Dataset 2. (2006-2010) 
Lokal År Förnadjup 

cm 
Förnatyp, 
% mossa 

Vegetationshöjd 
cm 

Ingen 
hävd (i), 
slåtter (s), 
bete (b), 
okänd (o) 

Blommande 
brunkullor 
på lokalen 

Blommande 
brunkullor i 
rutan 

Vegetativa 
brunkullor 
i rutan 

Arter 
totalt, 
exkl. 
brunkulla 

Bengtgårdsbodarna 
1 2006 1,95 5 15 i   11 2 41 

Bengtgårdsbodarna 
1 2007 2,1 25 13 i 14 0 1 41 

Bengtgårdsbodarna 
1 2008 1,05 30 15 b 5 0 8 41 

Bengtgårdsbodarna 
1 2009 1,05 35 15 i 59 5 6 41 

Bengtgårdsbodarna 
1 2010 1,05   20 i 56 2 6 41 

Berget 1 
2006 1,35 60 15 i 37 1 1 35 

Berget 1 
2007 1,5 50 6 i 2 1   35 

Berget 1 
2008 1,2 50 12 i 3 0 0 35 

Berget 1 
2009 0,7 80 9 i 36 0 1 35 

Berget 1 
2010 0,6 50 9 i 20 0   35 

Blomtorpet  
2006 2,7 10 20 s 2 2 0 36 

Blomtorpet  
2007 2,1 25 25 s 0 0 2 36 

Blomtorpet  
2008 2,25 15 25 i 0 0 1 36 

Blomtorpet  
2009   20 25 i 1 0 1 36 

Blomtorpet  
2010 1,3 20 40 i 1 0 0 36 

Borgen  
2006 1,3 80 6 b 220 2 3 30 

Borgen  
2007 0,7 60 7 i 59 1 2 30 

Borgen  
2008 1,65 15 7 i 91 3 5 30 

Borgen  
2009 1,45 60 8 i 224 2 4 30 

Borgen  
2010 1,7 65 8 i 86 4 0 30 

Gautu Tandsbyn 
2006 0,65 20 15 i 7 2 2 28 

Gautu Tandsbyn 
2007 0,65 10 10 b 2 0 4 28 

Gautu Tandsbyn 
2008 0,45 15 4 b 1 0 3 28 

Gautu Tandsbyn 
2009 0,7 10 9 b 12 2 2 28 

Gautu Tandsbyn 
2010 0,5 0 6 b 10 1 3 28 

Gärde 
2006 0,9 30 9 b 37 15 13 39 

Gärde 
2007 0,7 40 10 b 11 5 29 39 

Gärde 
2008 0,7 30 5 i 14 5 24 39 

Gärde 
2009 1,55 25 6 i 50 13 12 39 

Gärde 
2010 0,65 40 10 i 28 11 8 39 

Hissmon 
2006 0,85 75 15 s 12 1 0 42 

Hissmon 
2007 1 50 13 s 2 0 3 42 

Hissmon 
2008 0,85 60 15 s 3 0 9 42 

Hissmon 
2009 1,65 30 15 s 10 2 8 42 

Hissmon 
2010 0,25 20 7 s 1 1 8 42 

Lassbyn Ångsta 
2006 0,95 50 12 s 18 6 3 35 

Lassbyn Ångsta 
2007 0,7 75 15 s 3 2 8 35 

Lassbyn Ångsta 
2008 0,6 40 15 s 0 0 9 35 

Lassbyn Ångsta 
2009 0,55 60 15 s 24 8 3 35 

Lassbyn Ångsta 
2010 0,8 20 12 s 13 1 6 35 
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Dataset 2. (2006-2010) forts. 
Lokal År Förnadjup 

cm 
Förnatyp, % 
mossa 

Vegetationshöjd 
cm 

 Ingen 
hävd (i), 
slåtter (s), 
bete (b), 
okänd (o) 

Blommande 
brunkullor 
på lokalen 

Blommande 
brunkullor i 
rutan 

Vegetativa 
brunkullor 
i rutan 

Arter totalt, 
exkl. brunkulla 

Loksved 
2006 1,3 50 25 s 13 1 0 34 

Loksved  
2007 1,15 75 15 s 7 1   34 

Loksved 
2008 1,25 40 15 s 5 0 1 34 

Loksved 
2009 0,5 25 20 s 3 0 1 34 

Loksved 
2010 1 0 19 s 6 1 0 34 

Optand 1 Vallmyren 
2006 1,95 25 12 i 5 1 0 34 

Optand 1 Vallmyren 
2007 1,4   5 i     1 34 

Optand 1 Vallmyren 
2008 1,1 80 10 i 2 0 1 34 

Optand 1 Vallmyren 
2009 0,9 80 30 i 1 1   34 

Optand 1 Vallmyren 
2010 1,05 60   o 0 0 0 34 

Optand 2  Lokal 1  
2006 3,55 90 6 s 305 3 0 26 

Optand 2  Lokal 1  
2007 2,8 90 7 s 155 2 1 26 

Optand 2  Lokal 1  
2008 1,1 80 5 s 233 1 0 26 

Optand 2  Lokal 1  
2009 0,95 80 5 s 666 1 0 26 

Optand 2  Lokal 1  
2010 1,5 90   s 392 2 0 26 

Storvålen Lockne 
2006 0,7 10 12 b 3 2 1 26 

Storvålen Lockne 
2007 0,9 10 4 b 0 0 3 26 

Storvålen Lockne 
2008 0,9 25 6 b 0 0 2 26 

Storvålen Lockne 
2009 0,7 25 6 b 1 0 3 26 

Storvålen Lockne 
2010 0,7 25 8 i 1 0 3 26 

Södergård bete 
Brunflo 2006 0,6 0 7 b 3 1 0 37 

Södergård bete 
Brunflo 2007 1,2 25 5 o 1 0   37 

Södergård bete 
Brunflo 2008 0,5 20 4 i   0 0 37 

Södergård bete 
Brunflo 2009 0,5 50 10 i 3 0 0 37 

Södergård bete 
Brunflo 2010 0,35 20 7 b 3 0 0 37 

Åflo  
2006 2 100 9 i 24 1 1 28 

Åflo  
2007 2,5 100 7 i 11 2 0 28 

Åflo  
2008 1 90 9 i 6 0 3 28 

Åflo  
2009 1,2 100 7 i 19 3 2 28 

Åflo  
2010 1,15 100 12 i 21 1 5 28 

Önsta 1 
2006 1,1 90 9 i 204 4 1 38 

Önsta 1 
2007 0,75 60 9 o 97 2 1 38 

Önsta 1 
2008 0,9 50 10 i 204 5 1 38 

Önsta 1 
2009 2,55 25 18 i 655 1   38 

Önsta 1 
2010 0,9 50 15 i 443 1 3 38 

Östbacken V 
2006 0,8 55 7 s 2 2 1 35 

Östbacken V 
2007 0,9 55 12 s 0   0 35 

Östbacken V 
2008 0,85   10 o 0 0 0 35 

Östbacken V 
2009 0,5 65 9 s 0 0 0 35 

Östbacken V 
2010 0,3 30 11 o 0 0 0 35 

Övre Rise 3 
2006 0,95 50 5 i   6   40 

Övre Rise 3 
2007 0,95 75 10 i 32   15 40 

Övre Rise 3 
2008 1 40 5 i 27 0 10 40 

Övre Rise 3 
2009 1,85 75 7 i 283 5 7 40 

Övre Rise 3 
2010 1,3 60 10 o 122 2 3 40 
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 Dataset 2. (2006-2010) forts. 
Lokal År Förnadjup 

cm 
Förnatyp, 
% mossa 

Vegetationshöjd 
cm 

Ingen hävd 
(i), slåtter 
(s), bete 
(b), okänd 
(o) 

Blommande 
brunkullor på 
lokalen 

Blommande 
brunkullor i 
rutan 

Vegetativa 
brunkullor i 
rutan 

Arter totalt, 
exkl. 
brunkulla 

Övre Rise 4 
2006 0,7 20   i 1 1   44 

Övre Rise 4 
2007 0,55 10 5 i 13 0 2 44 

Övre Rise 4 
2008 0,5 15 5 i 0 0 1 44 

Övre Rise 4 
2009 1,45 15 7 i 16 0 1 44 

Övre Rise 4 
2010 0,25 30 10 i 20   1 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dataset 3. (2007-2010)  
Lokal År Förnadjup 

cm 
Förnatyp, 
% mossa 

Vegetationshöjd 
cm 

Ingen 
hävd (i), 
slåtter (s), 
bete (b), 
okänd (o) 

Blommande 
brunkullor på 
lokalen 

Blommande 
brunkullor i 
rutan 

Vegetativa 
brunkullor i 
rutan 

Arter 
totalt, 
exkl. 
brunkulla 

Bengtgårdsbodarna 1 
2007 2,1 25 13 i 14 0 1 41 

Bengtgårdsbodarna 1 
2008 1,05 30 15 b 5 0 8 41 

Bengtgårdsbodarna 1 
2009 1,05 35 15 i 59 5 6 41 

Bengtgårdsbodarna 1 
2010 1,05   20 i 56 2 6 41 

Bengtgårdsbodarna 2 
2007 1,3 85 14 i 98 2 1 27 

Bengtgårdsbodarna 2 
2008 1 95 5 i 13 2 2 27 

Bengtgårdsbodarna 2 
2009 1 65 5 i 53 1 3 27 

Bengtgårdsbodarna 2 
2010 0,7 85 10 i 97 1 2 27 

Berget 1 
2007 1,5 50 6 i 2 1   35 

Berget 1 
2008 1,2 50 12 i 3 0 0 35 

Berget 1 
2009 0,7 80 9 i 36 0 1 35 

Berget 1 
2010 0,6 50 9 i 20 0   35 

Blomtorpet  
2007 2,1 25 25 s 0 0 2 36 

Blomtorpet  
2008 2,25 15 25 i 0 0 1 36 

Blomtorpet  
2009   20 25 i 1 0 1 36 

Blomtorpet  
2010 1,3 20 40 i 1 0 0 36 

Bodsjöbyn 1  
2007 1,3 85 18 s 4 2   37 

Bodsjöbyn 1  
2008 0,75 75 18 s 4 4 2 37 

Bodsjöbyn 1  
2009 1,95 75 15 s 9 2 5 37 

Bodsjöbyn 1  
2010 0,9 80 20 s   3 6 37 

Borgen Hellmans hage  2007 0,7 60 7 i 59 1 2 30 

Borgen Hellmans hage  
2008 1,65 15 7 i 91 3 5 30 

Borgen Hellmans hage  
2009 1,45 60 8 i 224 2 4 30 

Borgen Hellmans hage  
2010 1,7 65 8 i 86 4 0 30 

By Rödön 
2007 0,65 75 5 b 5 1 4 35 

By Rödön 
2008 0,75 30 5 b 4 0 4 35 

By Rödön 
2009 0,9 20 10 b 16 3 19 35 

By Rödön 
2010 0,2 30 8 b 12 0 2 35 
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Dataset 3. (2007-2010) forts. 
Lokal År Förnadjup 

cm 
Förnatyp, 
% mossa 

Vegetations-
höjd cm 

Ingen hävd (i), 
slåtter (s), bete 
(b), okänd (o) 

Blommande 
brunkullor 
på lokalen 

Blommande 
brunkullor i 
rutan 

Vegetativa 
brunkullor i 
rutan 

Arter 
totalt, 
exkl. 
brunkulla 

Gautu Tandsbyn 
2007 0,65 10 10 b 2 0 4 28 

Gautu Tandsbyn 
2008 0,45 15 4 b 1 0 3 28 

Gautu Tandsbyn 
2009 0,7 10 9 b 12 2 2 28 

Gautu Tandsbyn 
2010 0,5 0 6 b 10 1 3 28 

Gravåskälen 
2007 3,05 95 10 i 5 7 3 30 

Gravåskälen 
2008 1 95 7 i 5 1 2 30 

Gravåskälen 
2009 1,1 90 9 i 4 0 2 30 

Gravåskälen 
2010 1,75 90 12 i 29 2 3 30 

Gärde 
2007 0,7 40 10 b 11 5 29 39 

Gärde 
2008 0,7 30 5 i 14 5 24 39 

Gärde 
2009 1,55 25 6 i 50 13 12 39 

Gärde 
2010 0,65 40 10 i 28 11 8 39 

Hissmon 
2007 1 50 13 s 2 0 3 42 

Hissmon 
2008 0,85 60 15 s 3 0 9 42 

Hissmon 
2009 1,65 30 15 s 10 2 8 42 

Hissmon 
2010 0,25 20 7 s 1 1 8 42 

Hårkvallarna 
2007 2,7 25 16 i 1   1 33 

Hårkvallarna 
2008 0,85 15   o 6 6 0 33 

Hårkvallarna 
2009 0,55 15 20 o 44 0 0 33 

Hårkvallarna 
2010 1,2 10 23 s 22 0 0 33 

Järnbäcken 
2007 3,7 80 16 i 3 1 1 32 

Järnbäcken 
2008 0,9 75 9 i 0 0 0 32 

Järnbäcken 
2009 1 70 17 i 2 0 0 32 

Järnbäcken 
2010 1,1 40 20 i 1 0 0 32 

Lassbyn Ångsta 
2007 0,7 75 15 s 3 2 8 35 

Lassbyn Ångsta 
2008 0,6 40 15 s 0 0 9 35 

Lassbyn Ångsta 
2009 0,55 60 15 s 24 8 3 35 

Lassbyn Ångsta 
2010 0,8 20 12 s 13 1 6 35 

Loksved  
2007 1,15 75 15 s 7 1   34 

Loksved 
2008 1,25 40 15 s 5 0 1 34 

Loksved 
2009 0,5 25 20 s 3 0 1 34 

Loksved 
2010 1 0 19 s 6 1 0 34 

Mo Lit 
2007 0,65 90 4,5 i 5 2   41 

Mo Lit 
2008 0,7 80 4 i 6 1 0 41 

Mo Lit 
2009 0,7 80 8 i 28 0 1 41 

Mo Lit 
2010 1,05 50 9 i 18 1 0 41 

Nästmyren 
2007 1,55 95 5 s 350 4 3 37 

Nästmyren 
2008 1,35 95 5 s 455 3 1 37 

Nästmyren 
2009 1 95 7 s 605 2 5 37 

Nästmyren 
2010 1 95 10 s 827 2 2 37 

Optand 1 Vallmyren 2007 1,4   5 i     1 34 

Optand 1 Vallmyren 
2008 1,1 80 10 i 2 0 1 34 

Optand 1 Vallmyren 
2009 0,9 80 30 i 1 1   34 

Optand 1 Vallmyren 
2010 1,05 60   o 0 0 0 34 
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Dataset 3. (2007-2010) forts. 
Lokal År Förnadjup 

cm 
Förnatyp, 
% mossa 

Vegetations-
höjd cm 

Ingen hävd 
(i), slåtter 
(s), bete (b), 
okänd (o) 

Blommande 
brunkullor 
på lokalen 

Blommande 
brunkullor i 
rutan 

Vegetativa 
brunkullor 
i rutan 

Arter totalt, 
exkl. brunkulla 

Optand 2  Lokal 1  
2007 2,8 90 7 s 155 2 1 26 

Optand 2  Lokal 1  
2008 1,1 80 5 s 233 1 0 26 

Optand 2  Lokal 1  
2009 0,95 80 5 s 666 1 0 26 

Optand 2  Lokal 1  
2010 1,5 90   s 392 2 0 26 

Röjan naturreservat 
2007 0,65 90 9 s 47 4 6 36 

Röjan naturreservat 
2008 0,9 80 10 s 49 0 1 36 

Röjan naturreservat 
2009 2,3 80 10 i   0   36 

Röjan naturreservat 
2010 1,4 40 12 s 143 6 3 36 

Storvålen Lockne 
2007 0,9 10 4 b 0 0 3 26 

Storvålen Lockne 
2008 0,9 25 6 b 0 0 2 26 

Storvålen Lockne 
2009 0,7 25 6 b 1 0 3 26 

Storvålen Lockne 
2010 0,7 25 8 i 1 0 3 26 

Södergård bete Brunflo 
2007 1,2 25 5 o 1 0   37 

Södergård bete Brunflo 
2008 0,5 20 4 i   0 0 37 

Södergård bete Brunflo 
2009 0,5 50 10 i 3 0 0 37 

Södergård bete Brunflo 
2010 0,35 20 7 b 3 0 0 37 

Torvalla Ängsmon V 
2007 0,75 50 7 s 17 3 2 41 

Torvalla Ängsmon V 
2008 0,85 60 9 s 26 1 4 41 

Torvalla Ängsmon V 
2009 0,5 80 11 s 76 2 3 41 

Torvalla Ängsmon V 
2010 0,85 5 9 s 42 4 0 41 

Västeråsen Åsarna 
2007 0,5 40 6 i   2   36 

Västeråsen Åsarna 
2008 0,9 50 10 i 35 0 0 36 

Västeråsen Åsarna 
2009 1,9 35   o 59 0   36 

Västeråsen Åsarna 2010 0,6 0 7 i 70 0 3 36 

Åbbåsen 
2007 0,75 90 10 s 9 1   40 

Åbbåsen 
2008 0,75 90 10 i 1 0 0 40 

Åbbåsen 
2009 1,3 75 15 i 4 0   40 

Åbbåsen 
2010 1,5 75 15 i 1 1 0 40 

Åflo  
2007 2,5 100 7 i 11 2 0 28 

Åflo  
2008 1 90 9 i 6 0 3 28 

Åflo  
2009 1,2 100 7 i 19 3 2 28 

Åflo  
2010 1,15 100 12 i 21 1 5 28 

Önsta 1 
2007 0,75 60 9 o 97 2 1 38 

Önsta 1 
2008 0,9 50 10 i 204 5 1 38 

Önsta 1 
2009 2,55 25 18 i 655 1   38 

Önsta 1 
2010 0,9 50 15 i 443 1 3 38 

Örån 
2007 0,75 50 6 i 6 3 0 38 

Örån 
2008 0,2 50 5 i       38 

Örån 
2009 1,55 50 5 i   1 7 38 

Örån 
2010 0,55 50 10 i   2 4 38 

Östbacken V 
2007 0,9 55 12 s 0   0 35 

Östbacken V 
2008 0,85   10 o 0 0 0 35 

Östbacken V 
2009 0,5 65 9 s 0 0 0 35 

Östbacken V 
2010 0,3 30 11 o 0 0 0 35 
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Dataset 3. (2007-2010) forts. 

Lokal År Förnadjup 
cm 

Förnatyp, 
% mossa 

Vegetationshöjd 
cm 

Ingen hävd 
(i), slåtter 
(s), bete 
(b), okänd 
(o) 

Blommande 
brunkullor på 
lokalen 

Blommande 
brunkullor i 
rutan 

Vegetativa 
brunkullor 
i rutan 

Arter totalt, exkl. 
brunkulla 

Övre Rise 3 
2007 0,95 75 10 i 32   15 40 

Övre Rise 3 
2008 1 40 5 i 27 0 10 40 

Övre Rise 3 
2009 1,85 75 7 i 283 5 7 40 

Övre Rise 3 
2010 1,3 60 10 o 122 2 3 40 

Övre Rise 4 
2007 0,55 10 5 i 13 0 2 44 

Övre Rise 4 
2008 0,5 15 5 i 0 0 1 44 

Övre Rise 4 
2009 1,45 15 7 i 16 0 1 44 

Övre Rise 4 
2010 0,25 30 10 i 20   1 44 

 


