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Sammanfattning
Snabb teknikutveckling, förändrad markanvändning, klimatförändringar och politiska beslut
är alla exempel på faktorer som påverkar Sveriges framtida natur med dess odlingslandskap,
artmångfald, ekosystemtjänster med mera som allt levande är beroende av. Fokus i detta
arbete är ett naturreservat i Tanums kommun i Bohuslän, Valöns naturreservat, hur skötseln
av reservatet sker och har skett och om det stämmer överens med fastställd skötselplan.
Valöns naturreservat bildades 1968 och har en skötselplan från 1975. Efter besök på plats,
samtal med djurägare och med förvaltare ges en bild av att reservatets skötsel till mångt och
mycket hänger på markägarnas engagemang och det miljöstöd som jordbrukare kan söka. För
att bevara och gynna de arter som finns kvar i ett område som detta och skapa förutsättningar
för att arter ska komma tillbaka behövs det insatser av olika slag. När det gäller skötselplaner i
naturreservat behöver dessa kompletteras med förnyade artinventeringar och revideras så de
är mer anpassade till dagens förutsättningar med tydliga mål med analys mot nutid, framtida
sammanhang och förutsättningar. Föreskrifterna i besluten kan revideras så att t.ex. markägare
har mer krav på sig att verkligen göra de åtgärder som det står om i skötselplanen. Det behövs
också ett kunskapslyft för alla berörda som allmänhet, politiker, markägare, olika föreningar
och myndigheter om hur marken hävdats i historien och om gamla brukarmetoder för att
förstå varför områden bör skyddas, vikten av hävd och därmed hur man tar hand om marken
på bästa sätt.

Abstract
Rapid development of technology, land use and climate change along with different political
decisions, are all examples of factors affecting Sweden's future nature with its cultural
landscapes, species diversity and expected ecosystem services, all of which we depend on
through a functioning green infrastructure. Focus of this work is the nature reserve of Valön
in the municipality of Tanum in Bohuslän, and how its management plan has been
implemented. The nature reserve of Valön was established in 1968 and the management plan
in 1975. After visits and observations at the site, interviews with farmers and with the trustee,
it appears that the management depends, largely, on the landowners' and farmers’
commitment and environmental support. To preserve and sustain the vulnerable species that
remain in the nature reserve of Valön and to improve habitat conditions for other species to
recolonize the area, different types of actions are needed. In terms of management plans in
nature reserves, these need to be supplemented with species inventories and revised to be
more adapted to today's conditions with clear goals and they have to be analyzed to the
present and future contexts and conditions. The regulations can be revised to improve the
obligation of the landowners to better meet the management plan’s requirements. There is
also a need for relevant knowledge for all concerned, such as the public, politicians,
landowners, associations and authorities of the previous traditional land use and farming
practices for sustainable nature conservation and understand the importance why areas should
be protected and why they must me managed in a certain way.
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1 Inledning
1.1 Syfte och frågeställningar
För att få en bild av hur skötsel av skyddad natur fungerar i Sverige i stort har ett mindre
skyddat område studerats. Det var på förslag från Länsstyrelsen som naturreservatet Valön
valdes till detta arbete då skötselplanen var kompletterad med en fotodokumentation som
kunde vara relevant att jämföra med dagens landskapsutseende. Gällande skötselplan och
föreskrifter, natur- och artinventeringar har gett ett underlag för resultat och slutsatser. För att
förstå hur skötseln har fungerat har intervju med nuvarande förvaltare gjorts, och slutsatser
dragit ifrån detta. Genom att undersöka artobservationer av kärlväxter från 1968–2018
studeras om mångfalden gällande om arterna i området ökat eller minskat och om detta i så
fall kan bero på bristande skötsel. Utifrån observationerna av kärlväxter har några rödlistade
arter valts ut och från detta har slutsatser dragits om vad som bör göras för att gynna dessa
inom området. Från en fotodokumentation från 1975 har foton från 2018 jämförts för att se
om man ser någon skillnad gällande markanvändning, igenväxning och bebyggelse och om
detta i så fall kan ha påverkat hävden i området. Enligt beslutet för Valöns naturreservat var
de viktiga värden som låg till grund för reservatbeslutet- att området har ett betydande värde
för såväl det kulturella som det sociala naturskyddet. Området har granithällar, hedlandskap,
holmar, undervattensskär, pastoralt odlingslandskap med små bördiga åkerfält och vackra
strandängar. Området är även ett gott exempel på det skogfattiga kustlandets kontakt med och
övergång i lövskogsvegetation och har ett rikt fågelliv och är också mycket lämpligt för
friluftsliv, framför allt bad och fiske.
Frågeställningar:
-

Har skötseln i studerat naturreservat fungerat som det var tänkt enligt gällande
skötselplan? Om inte, varför? Kan/bör den revideras för att fungera bättre? Bör
skötselplanen revideras av andra orsaker?

-

Vad har hänt, sedan bildandet av naturreservat, med artrikedomen av kärlväxter?
o Är artrikedomen densamma eller har den minskat/ökat?
o Orsaker till förändring?

2 Bakgrund
2.1 Nationella mål och skyddsformen naturreservat
I Sverige har vi nationella miljö- och friluftsmål som ska uppfyllas. Sveriges regering
beslutade 2012 om 10 friluftsmål. Dessa mål ska ge nationell hälsa, förståelse för naturen och
regional utveckling. Målen är: Tillgänglig natur för alla, Starkt engagemang och samverkan
för friluftslivet, Allemansrätten, Tillgång till natur för friluftsliv, Attraktiv tätortsnära natur,
Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling, Skyddade områden som resurs för
friluftslivet, Ett rikt friluftsliv i skolan, God kunskap om friluftslivet och Friluftsliv för god
folkhälsa. För att uppnå dessa mål är bildandet av naturreservat en viktig del och naturreservat
är en vanlig och stark skyddsform i Sverige.
Sveriges har också satt upp 16 miljökvalitetsmål som beskriver tillståndet i den svenska
miljön och vad miljöarbetet ska leda till. De miljömål som är relevanta gällande skydd av
områden, som till exempel naturreservat är nummer 8 Levande sjöar och vattendrag, nummer
10 Hav i balans samt levande kust och skärgård, nummer 13 Ett rikt odlingslandskap och till
sist nummer 16 Ett rikt växt- och djurliv, se Fig. 1.
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Figur 1- De 16 svenska miljömålen. Illustratör: Tobias Flygare

På vilket sätt ett naturreservat bildas regleras i kapitel 7 i miljöbalken (1998:808) och i
förordningen om områdesskydd (SFS 1998:1252). När det gäller eventuella ersättningar till
fastighetsägare regleras detta i ersättningsbestämmelserna i miljöbalkens kapitel 31. Vid
bildandet av naturreservat som skyddsform använder man sig av ordningsföreskrifter och en
skötselplan. Ordningsföreskrifterna beslutas av länsstyrelse eller kommun enligt 30 § kap 7
miljöbalken. Föreskrifterna beskriver vad som är förbjudet eller vad som kräver tillstånd för
olika åtgärder inom naturreservatet. För att få dispens från förbud krävs särskilda skäl och det
är den myndighet som har bildat reservatet som prövar ansökan om dispens och tillstånd.
En skötselplan beskriver hur området ska skötas av förvaltaren, när och hur åtgärder ska
göras och hur prioritering av dessa skötselåtgärder ska se ut. Det skyddade området är ofta
uppdelat i olika skötselområden beroende på t.ex. naturtyp för att underlätta för förvaltaren.
En skötselplan kan utformas så att den pågående markanvändningen ska fortgå, till exempel
bete, slåtter eller odling och för att denna användning ska tryggas långsiktigt eller så vill den
myndighet som bildar reservatet förändra hur ett markområde hävdas genom att låta skötseln
återgå till hur det en gång hävdats för att på nytt gynna ett unikt och talrikt artbestånd.
Skötselplanen kan beskriva engångsåtgärder eller löpande åtgärder.
De första anvisningarna om hur en skötselplan skulle skrivas kom från Naturvårdsverket
1973, och då var tanken att planerna skulle utformas enligt enhetliga normer
(Naturvårdsverket, 1973) vilket ledde till att något enstaka reservats skötselplan blev ”norm”
för andra. 1982 kom det nya anvisningar där nyckelorden var ”förenkling” och
”behovsanpassad utformning” för att underlätta arbetet med att upprätta skötselplaner som
var anpassade till skötseln av specifikt reservat (Ekstam & Forshed, 1996). I boken Äldre
fodermarker (Ekstam & Forshed, 1996) beskrivs det att redan på 1980-talet var denna
utformning av skötselplaner inte anpassade till praktiken. Man tyckte redan då att det krävdes
löpande, kvalitetsinriktad skötsel och att det saknades kvalitetsmål i skötselplanerna. Vidare
skrivs det att Naturvårdsverket uppdaterade anvisningarna igen 1990 och där ges råden att de
praktiska skötselåtgärderna ska regleras i skötselavtal istället för i skötselplanen. Idag kan
man jämföra detta med de förutsättningar som måste uppfyllas för att få miljöstöd och som är
en del av den ”skötselplan” som markägarna ska följa. I vissa fall kan det även finnas
skötselavtal med t.ex. kommunen. Idag är rekommendationerna från länsstyrelsen att en
skötselplan ska vara mycket utförlig med en gedigen områdesbeskrivning, vilka
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bevarandevärden som finns, en indelning av olika
skötselområden, bevarandemål, konsekvenser av
klimatförändringar, marint skräp, mål och åtgärder för de
olika områdena och ofta finns det ett kapitel om uppföljning
och revidering. Även planerad förvaltning och tabeller med
arter, naturtyper och habitattyper bör ingå.
Rödlistning är en listning över arters status/utdöenderisk
utifrån ett system med olika kriterier. Denna lista är ett
hjälpmedel för att göra prioriteringar inom naturvården.
Cirka 50% av de rödlistade arterna finns i våra
odlingslandskap. Det är Artdatabanken, (Artdatabanken,
2015) som administrerar listan och de sex kategorier som
används i rödlistorna, se uppdelningen av kategorier i Figur 2.

RÖDLISTANS
KATEGORIER
Nationellt utdöd (RE, Regionally Extinct)
En art är nationellt utdöd när det är ställt
utom rimligt tvivel att den sista individen
som är potentiellt kapabel till reproduktion
inom landet (regionen), har dött eller
försvunnit från landet (regionen)
Akut hotad (CR, Critically Endangered)
En art tillhör kategorin akut hotad när den
löper en extremt stor risk att dö ut i vilt
tillstånd enligt något av kriterierna A till E
för kategorin.

2.2 Bevarandeprogram och inventeringar
1995 gavs ett bevarandeprogram för områdets värdefulla
Starkt hotad (EN, Endangered)
En art tillhör kategorin starkt hotad om
odlingslandskap ut; Värdefulla odlingslandskap Göteborgs
den inte uppfyller något av kriterierna för
och Bohus län - Bevarandeprogram för odlingslandskapets
akut hotad, men ändå löper mycket stor
natur- och kulturmiljövärden (www.lansstyrelsen.se). Detta
risk att dö ut i vilt tillstånd enligt något av
kriterierna A till E för kategorin.
program används och har använts som ett viktigt underlag
som information till allmänhet, markägare och brukare och
Sårbar (VU, Vulnerable)
som en hjälp vid tillämpningen av relevant lagstiftning och
En art tillhör kategorin sårbar om den
hänsynsregler, vid fysisk planering och vid fördelning av
löper stor risk att dö ut i vilt tillstånd enligt
något av kriterierna A till E för kategorin.
ekonomiska stödformer. I inledningen står att läsa ” Det
gamla, småskaliga och omsjungna odlingslandskapet, vårt
Nära hotad (NT, Near Threatened)
viktigaste och käraste kulturarv, är på väg att försvinna!”
En art tillhör kategorin missgynnad om
(Värdefulla odlingslandskap Göteborgs och Bohus län den inte uppfyller något av kriterierna för
Bevarandeprogram för odlingslandskapets natur- och
vare sig akut hotad, starkt hotad eller
sårbar, men är nära att uppfylla
kulturmiljövärden. Anonym, 1995.) I detta program beskrivs
kriterierna för någon av dessa kategorier.
1
arbetet med SNV:s projekt Ängs- och hagmarker som ett led
i arbetet mot denna utarmning av värdefull natur. Från början
Kunskapsbrist (DD, Data Deficient)
av 2000-talet gjordes en liknande inventering i Ängs- och
Till denna kategori förs arter om vars
utbredning och/eller populationsstatus
betesmarker och i en rapport från Länsstyrelsen Ängs- och
man inte har tillräckliga kunskaper för att
hagmarker i Västra Götalands län
göra vare sig en direkt eller indirekt
– vad har hänt på 15 år? Som ett led i att följa upp delmålet
bedömning av utdöenderisken. Enligt
tillämpningsreglerna bör det dock finnas
till Ett rikt odlingslandskap; skötsel av ängs- och betesmarker
misstankar om att arten kan vara hotad
tittade man på dessa två inventeringar (Hiron, 2006.).
eller till och med försvunnen.
Rapporten visar att vissa ängar och betesmarker helt eller
Figur 2 - Rödlistans olika kategorier
delvis vuxit igen och det har tillkommit nya objekt då dessa
marker helt eller delvis förlorat sin hävdgynnade flora. Det är
därför svårt att jämföra de två inventeringarna. Det som också försvårar är att
inventeringsmetodikerna och tidpunkt var så olika. Samtidigt som populationsförändringarna
inte kan jämföras i detalj ska de stora negativa skillnaderna tas på allvar och undersökas
närmare.

1

SNV = Statens Naturvårdsverk
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2.3 Biologisk mångfald – kärlväxter som indikatorer
För att få en uppfattning om hur ett område ”mår” kan man använda sig av indikatorer. Det
kan vara strukturella indikatorer som stenmurar, hamlade träd och slåtterängar men kan också
vara specifika arter. En indikatorart är en art som är en sorts specialist som ställer särskilda
krav på sin omgivning och som är känslig för förändringar (Jordbruksverket. Rapport 2003:1).
I detta sammanhang används ofta kärlväxter som indikatorer då många arter är knutna till en
viss hävdregim som slåtter eller bete. Ekstam & Forshed (1992) tar upp frågor om hävd- och
vegetationsutveckling i Sveriges ängs- och hagmarker. I den tar författarna upp begrepp som
successionsordningskategori, fuktighetstal, ljustal, reaktionstal och kvävetal och hur dessa
faktorer påverkar mångfalden. Med successionskategori avses om en expansion eller
regression sker i en hävdbetingad vegetation när förändring sker. Störningsregimer påverkar
också vilka arter som trivs i ett område. Till exempel kunde vissa arter växa till sig när
åkerholmar inte betades då det var ”odlingsår” på åkern runt om. Men andra arter kom fram
när åkerholmarna betades, de som gynnades av tramp (Ekstam & Forshed, 1996).

3 Områdesbeskrivning och bildandet av naturreservatet Valön
Valön ingår, med några mindre intilliggande öar, i Valöns naturreservat. Valöns naturreservat
är ca 264 hektar stort varav ca 174 hektar är land och ca 90 hektar är vatten och ungefär 1,25
hektar utgörs av skog. Se Fig. 4 för reservatets gräns. Valön är en halvö i Tanums kommun
som ligger i landskapet Bohuslän i Västra Götalands län, se Fig. 3. Ön är cirka 1 km från
söder till norr och ca 1,5 km från öst till väst.

Figur 4 - Geografisk placering Valöns
naturreservat

Figur 3 - Valöns naturreservat reservatsgräns

3.1 Bildandet av reservatet IIIR-101-64 1435-207, Valöns naturreservat
Valöns naturreservat bildades av länsstyrelsen 1968. Detta skedde i samråd med
fastighetsägarna i området och i samband med bildandet av reservatet gjordes en inventering
av växtligheten och djurlivet på platsen (Gillner, 1965). Denna rapport låg sedan till grund för
arbetet med skötselplanen tillsammans med en fotobilaga, och skötselområdena (Olsson.
1975). I beslutet utses länsstyrelsen Skogsvårdsstyrelsen som förvaltare. Skogsvårdsstyrelsen
var sedan förvaltare fram till att Västkuststiftelsen tog över förvaltarskapet. Västkuststiftelsen
bildades 1962 och enligt stadgarna (http://vastkuststiftelsen.se/var-historia/) är dess ändamål:
” (---) att genom bildandet och förvaltandet av en fond åt nuvarande och kommande
7
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generationer bevara för friluftslivet värdefulla strand- och strövområden, öar och holmar i
Västsverige och för den västsvenska naturen värdefulla eller karaktäristiska områden”. 1974
tog Länsstyrelsen ett nytt beslut för att även två öar söder om Valön, Långö och Lilla Lyngö,
skulle inkluderas i reservatet. Dessa öar hade då nyligen förvärvats av staten. Gällande
föreskrifter skulle det gällande reservatet Valön även gälla dessa två öar. 2008 beslutades det
om en ändring av en föreskrift gällande medtagandet av hund i området vilket innebar att det
inte längre var förbjudet att ta med hund, men att den måste vara kopplad. Det finns 22
fastigheter inom reservatet, dessa ägs av 34 olika fastighetsägare. Alla fastigheter utom en är
privatägd. Av de privatägda är tre av ägarna bosatta utomlands, 14 är bosatta utanför länet, 13
inom länet och tre inom kommunen. Ingen är skriven på fastigheten utan bor stadigvarande
någon annanstans, se Tab. 1 och Fig. 5.

Figur 5 - Karta över fastighetsbeteckningar som ett
komplement till Tab. 1.

Tabell 1– Lista över fastighetsägare; privat, företag eller
statligt ägd och om ägaren är skriven på fastigheten eller
ej.

3.2 Historiska kartor Valön
I Valöns naturreservat finns det gamla odlingsområden i den norra delen och hela reservatet
har använts som betesmark under lång tid, se Fig. 6 A, B och C nedan.
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Figur 6 (A, B och C) - Laga skifte Valön 1849 (Lantmäteriet), Ekonomisk karta Valön 1976–1977
(https://historiskakartor.lantmateriet.se) och satellitfoto från 2017 (https://kartbild.com/#15/58.4953/11.3031).

3.3 Fornlämningar
På Valön finns det ett antal fornlämningar. I Fig. 7A ses till väster två rösen, en
förlisningsuppgift, en maritim lämning från järnåldern/medeltid/nyare tid och längst i öster på
Valö holme två gravar från bronsåldern/järnåldern. I Fig. 7B ses lämningar av tre gravar från
bronsåldern och en bytomt/gårdstomt längst i öst från medeltid/nyare tid (område i blått). På
den södra delen (Fig. 7C) finns det tre fornlämningar på Valön och på Långön 8 stycken. De
på Valön är en stensättning, ett röse längst i norr och en lämning från ett sillsalteri/trankokeri
från medeltid/nyare tid. På Långön finns det två gravar från bronsåldern, fyra
bebyggelselämningar av fiskelägen från medeltid/nyare tid och tre tomtningar från
järnålder/medeltid/nyare tid.
A

B

C

Figur 7 Fornlämningar på Valöns A. västra del, B östra del, C södra del; se text för detaljer.
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3.4 Naturtyper
Den vanligaste naturtypen i Valöns naturreservat är substratmark; block, exponerad
mineraljord och berggrund inklusive lavar. Hav, betesmark och övrig öppen mark är de tre
största arealerna efter det, se Tab. 2 nedan.

Tabell 2 - Naturtyper [KNAS] Valöns naturreservat (http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/)

4 Material och metoder
Länsstyrelsen och Västkuststiftelsen har bistått med
underlag såsom beslutshandlingar för naturreservatet
Valön 1968 inkl. föreskrifter, karta och revideringar,
skötselplan inkl. karta med skötselområdena och
fotodokumentation, se Fig. 8 för placering av kamera.
Övriga handlingar som artinventeringen (Olsson, 1975)
gjord av Gunilla Olsson och art- och naturinventeringen
Växtlighet och djurliv på Valön och vid Valö kile i
Svenneby socken i Bohuslän jämte synpunkter på området
som naturreservat av (Gillner, 1965) har också erhållits av
Länsstyrelsen och Västkuststiftelsen. Vidare har
Lantmäteriet bistått med fastighetsinformation kring
ägandeförhållandena, Föreningen Bohusläns Flora har
skickat underlag både i pappersform och digitalt angående
artinventeringar som de gjort, Riksantikvariets tjänst
Fornsök har använts för sökning av fornlämningar och
Naturvårdsverkets webb-GIS Skyddad natur för sökning
av naturtyper m.m.
Intervju med Västkuststiftelsen och djurägare (Bil. 2) på
ön har skett. Nedan följer ett utdrag av frågorna:
Frågor till Västkuststiftelsen:
Allmän målsättning för mark- och vegetationsvård

Figur 8- Fotopunkter från fotobilaga 1975.
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Hur gör ni som förvaltare för att uppnå att:
-

-

befintliga kulturmarker hålles öppna och att hävd bedrivs med i skärgårdslandskapet
tillämpliga och traditionsvunna metoder?
o Hur? Hur ofta? Tid på året? Entreprenör?
nuvarande fördelning av åker- och ängsmark bibehålles?
o Hur? Arrendatorer?
slåtter, bl.a. på strandängar, och bete med nötkreatur kan fortsätta?
o Hur? Hur ofta? Tid på året? Entreprenör? Arrendator?

Hävd av kulturmarker
-

-

-

-

Åkerbruk bör eftersträvas i den omfattning som framgår av detaljanvisningar i 2.3.
För att bevara bilden av ett levande kulturlandskap bör både vall- och
spannmålsodling upprätthållas.
o Följer ni detaljbeskrivningarna i skötselområdena? Är det något område som
prioriteras/har prioriterats? Något område som är svårare?
Slåtter bör ske i den omfattning som anges under 2.3. Slåtter på ängsmarken (gäller ej
vallar) bör ske årligen. Höet bör bortföras. Slåtter kan ske med traktor och
knivslåttermaskin där så är möjligt.
o Sker detta? Hur? När?
Bete med nötkreatur, får och eventuellt hästar bör eftersträvas i den omfattning som
framgår av 2.3. Betesytorna bör hållas under kontinuerlig observation för att från tid
till annan kunna ombesörja de eventuella förändringar i betestryck som erfordras för
att upprätthålla områdets naturvärden. Bete med nötkreatur på slåtterängar och
vallar kan ske efter höskörden.
o Hur sker betet? Var? Arrendatorer? Framtid?
Röjning av buskar och träd på kulturmarker bör ske i omfattning som anges under 2.3.
o Hur och när?
Röjningsavfall bortforslas och/eller brännes
o Görs detta?

Skötsel av utmarker - hällmarker, lövdungar och myrpartier
-

Hällmarksytorna utgjorde tidigare områdets utbetesmark, där bete med får och
nötkreatur i kombination med ljungbränning effektivt höll träd- och buskvegetation
borta. Vid numera uteblivet bete invaderas de mest skyddade fukthedsytorna av björk
och viden och ljunghedspartierna av björk och enbuskar. Trädvegetationen på öns
västra, och centrala delar, vilka tangerar den växtgeografiska kalskärsregionen,
begränsas av bl. a. vind och saltstänk till maximalt i höjd med sprickdalarnas övre
gräns. Bete med får och/eller nötkreatur på hällmarkerna, kan återinföras om intresse
härför finnes. Detta bör ske under vår och försommar då ljung- och buskskott är
späda och lättillgängliga för djuren och då slåtterängarna ännu ej är slagna och
således ej kan upplåtas för bete.
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o Finns det bete på hällmarksytorna? Hur länge har det pågått? Är det något
område som håller på att växa igen som behöver betas anser ni?
o Sker ljungbränning? I så fall; Hur ofta? Var?
Förekommande ädellövskogsdungar i områdets nordöstra del bör skyddas och
självföryngring garanteras genom att lämpliga ungträd sparas i luckor.
o Om detta sker, hur i så fall?

Frågeformuläret till Västkuststiftelsen innehöll också specifika frågor kring varje
skötselområde, se vidare i Bilaga 2.
För intervjun med djurägare 18 april 2018 ställdes följande frågor kring sitt användande av
marken på naturreservatet Valön. Här lite mer utvecklade än i Bilaga 2.
• Arrenderar du mark för odling?
• Arrenderar du betesmark?
• Vet du om det sker/har skett slåtter, i så fall var?
• Var har det varit åker?
• Hur länge och var har mark betats/odlats?
• Vet du något mer om hur marken brukats i historien inom området?
Fältbesök gjordes 20–21 mars och 21–22 april vid vilka tillfällen området studerades men då
inventering av arter var relativt svårt att utföra pga. att marken var snötäckt första gången
(mars) och det var mycket lite uppväxt andra gången (april). Tidsplanen tillät inte ytterligare
ett besök. På grund av detta är det endast artobservationer från gamla inventeringar och
observationer i Artportalen som har legat till grund för en analys av kärlväxternas mångfald.

5 Resultat
5.1 Svenska kulturlandskap – traditionellt nyttjande måste vägas ihop med dagens
förutsättningar
Äldre jordbruksmarker bestod av inägor och utmarker där inägorna var marker där man
odlade. Inägorna inhägnades av gärdesgårdar och låg i anslutning till boningshusen.
Utmarkerna användes som betesmarker som var gårdens eller byns gemensamma resterande
areal. När man började med t.ex. konstgödsel flyttades foderproduktionen från ängen och
betesmarkerna till åkern vilket ledde till att man kunde ha fler djur och man började odla skog
på utmarkerna. När jordbruket blev mer och mer industrialiserat resulterade detta i att
landskapet blev mer fragmenterat (Bengtsson-Lindsjö, et al., 1991). Västra Götaland är
Sveriges största jordbrukslän, men ca 70 % av antalet jordbruksföretag har avvecklats sedan
1950 och den sammanlagda arealen av åker- och betesmark har minskat med 19% (Grön
infrastruktur – regional handlingsplan för Västra Götalands Län, 2018).
Man brukar tala om att ängen är åkerns moder och innan det industriella jordbruket var ängar
och hagar en förutsättning för varandra, man behövde bete till djuren som gav gödsel till
åkrarna som gav människan mat. Definitionen av äng har förändrats, för 100 år sedan var det
ett begrepp för slåttermark, alltså ett mer agrikulturellt synsätt. Idag menar vi en vegetation
som karaktäriseras av gräs och blommor när vi talar om en äng, mer som en botanisk
definition (Norderhaug, 1988; Ihse, 1997).
Då djur- och växtarter anpassar sig till specifika livsmiljöer, vilket även innefattar tidigare
markanvändning, måste man känna till markens brukningshistoria för att kunna bevara och
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gynna dessa djur- och växtarter. Som en följd av detta behöver marken skötas på liknande sätt
som historiskt för att bevara dessa naturtyper där djur- och växtarter som finns och har funnits
länge ska överleva och frodas. När områden man vill bevara eller återskapa skyddas genom
till exempel att bli naturreservat, skrivs det in i skötselplanen hur markerna ska skötas. Detta
är ett led i att hålla Sveriges kulturhistoria levande och bevara naturens artrikedom.
Exempel på hur marken har brukats i historien är bete, odling,
bränning, hamling och slåtter. Bränning är en effektiv metod
för att ge betesdjuren en större yta att beta på med mer foder.
Ljunghedar är en vanlig naturtyp som brändes i olika perioder
för att det skulle finnas ljung i olika stadier så att det alltid
skulle finnas foder och för att de inte ska växa igen
(www.svenskakulturlandskap.se/kunskapsbank/grasbranning/).
Bete användes inte bara som föda till djuren utan också som en
metod för att hålla markerna öppna. Betesdjuren var nöt, får
och ibland även häst. Det är inte bara betet utan faktumet att
djuren trampar runt i markerna som gynnar mångfalden. De
arter som lätt tar över trampas ner och det ges plats för mer
känsliga och då ofta mer ovanliga arter.
För att bibehålla en stor artrikedom kan man slå ängar och ta
detta som foder och efter slåttern ha efterbete. Förr användes
även träden som vinterfoder då man tog trädens löv, detta
kallas att hamla träd (se Fig. 2.) och det ger en positiv effekt
genom att träden kan bli mycket gamla och då fungera som
Figur 9 - Ett hamlat träd från Smedstorp
Gård, Ydre, Östergötland
hem för många olika arter under lång tid. (Handbok för
inventering av ängs- och hagmarker, Naturvårdsverket, 1987). De främsta hoten mot de
naturliga betesmarkerna är odling, igenväxning, överbetning, plantering och gödsling
(Arnborg, Carlsson, Hagman. 1987). För att återskapa hävden behöver det traditionella
brukandet av jorden vägas ihop med dagens förutsättningar och metoder.
5.2 Resultat artobservationer 1965–2018
Tabell 3 och 4 nedan visar på de sammanslagna inventeringarna från Artportalen
(www.artportalen.se) 1968–2018 (sökning på kärlväxter inom polygon Valön),
Naturinventeringen från Gillner (1965) och artinventeringarna från Floraväktarna Föreningen Bohusläns Flora (de flesta av deras observationer fanns inrapporterade i
Artportalen).

13

58.492681°N 11.293487°Ö

Examensarbete VT18 Linnéuniversitetet Emma Linderoth

Tabell 3 - Observationer 1965 - 2018; urval: Lokalt hotad (RH/S) och Critically Endangered (CR).
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Forts. Tabell 4 - Observationer 1965 - 2018; urval Endangered (EN) och Vulnerable (VU).

Med utgångspunkt från de sammanställda observationerna har de mest hotade valts ut. Man
ser att i princip alla ha minskat i antal, Saltmålla har fluktuerat (kan bero på felregistrering i
Artportalen) se Fig. 10. Sumpgentiana har ökat något under 2017 men Ostronört, Bågstarr, se
Fig. 10, Vit kattost och Knutört har försvunnit helt. Skogsalm och ask är få men friska.
Ostronört är inte återfunnen sedan 1999 medan de andra försvunna arterna har försvunnit
mellan 2013 och 2017.

Figur 10 - Saltmålla har fluktuerat under de senaste åren och Bågstarr har försvunnit helt.

Tab. 5 visar på vad några utvalda hotade arter, som observerats i Valöns naturreservat, har för
hävdbehov. Analysen bygger på de indikatorvärden som beskrivs i Om hävden upphör
(Ekstam.1992):
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Tabell 5 CR: Critically Endangered - Akut hotad, EN: Endangered - Starkt hotad, VU: Vulnerable – Sårbar, A:
Arter som i en tidig successionsfas (regressionsfas) minskar i mängd vid utebliven hävd, F = Fuktighetstal, L =
Ljustal, R = Reaktionstal, N = Kvävetal, H = Hävdform, t = Tidpunkt, "kors" = Utgången eller döende, T =
Tramp

De mest hotade arterna (CR och EN) trivs på Fuktig mark, Torr mark och Havsstrandäng. Den
art som lever på Havsstrandsäng gynnas av tramp och vill ha mycket kväve i marken och de
andra är inte påverkade av tramp och vill inte växa i alltför kväverik mark. Alla tre behöver
fullt ljus och vill ha basrik mark. Alla tre är av typen ” Gräsmarksart som i lång tid haft sin
populationstyngpunkt i gamla typer av betesmarker. Arterna i denna grupp klarar välbetade
förhållanden (traditionellt ”hårt” nötkreatursbete) på ett bra sätt och anses mer gynnade av
bete än av slåtter.” Alla tre minskar starkt kort tid efter att hävden upphört och det finns risk
för att arten är utdöende efter medellång tid.
De fyra arter som är sårbara (VU) är också representerade på fuktig mark, torr mark och
havsstrandäng men också våt mark. Alla fyra vill ha mycket ljus. Alla minskar starkt efter att
hävden upphört efter kort tid och efter medellång tid och tre av fyra gynnas av relativt hårt
tramp.
5.3 Resultat av jämförelse av fotografier
1975 gjorde Gunilla Olsson en fotodokumentation i ett led i arbetet med skötselplanen. Nu
2018 har foton tagits på samma ställen och jämförts, se bilaga 1 för alla fotojämförelser.
I Fig. 11 och 12 ses exempel på att viss igenväxning skett:

Figur 11 - Foto 10 1975 och 2018

16

58.492681°N 11.293487°Ö

Examensarbete VT18 Linnéuniversitetet Emma Linderoth

Figur 12 - Foto 26 1975 och 2018

På andra ställen ser det i princip ut som det gjorde 1975, när man ser på landskapet
översiktligt. Se Fig. 13.

Figur 13 - Foto 21 1975 och 2018
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På fotona i Fig. 14 nedan ser man att ingen igenväxning skett.

Figur 14 - Foto 8 1975 och 2018

5.4 Resultat av intervju Västkuststiftelsen angående skötseln
Bengt Larsson på Västkuststiftelsen intervjuades angående skötseln i Valöns naturreservat. (se
Bil. 2). Bengt berättar att den mesta marken som ingår i reservatet är privatägd och sköts efter
markägarens vilja, rådande lagstiftning och i linje med de ersättningar som erhålls från
miljöstöd. Det vill säga de detaljerade beskrivningarna om hur de olika skötselområden ska
skötas enligt skötselplanen efterföljs inte. Han berättar vidare att Västkuststiftelsen i sin roll
som förvaltare mest fungerar som ett bollplank som kan ge råd och stöd. Det finns just nu stor
efterfrågan av småskaligt och närproducerat kött så det är inte svårt att få bete på mark som
behöver betas och stora hällmarksytor betas i de västra delarna av reservatet på grund av just
denna efterfrågan. Vilka åtgärder såsom slåtter, buskröjning, bränning, val av betesdjur som
sker är upp till markägaren, och det som påverkar markägarens val är till exempel efterfrågan
av kött och vilka ersättningar som markägaren kan få. Buskröjning vet inte förvaltaren om det
sker mer än eventuellt av skötselområde 30. Detta område har under lång tid fått
miljöersättningar utifrån en åtagandeplan där det antagligen ingått buskröjning som då bör ha
skett. Gällande bevarande av ädellövskogar sker detta på så sätt att markägarna låter markerna
med ädellöv lämnas för fri utveckling, det vill säga med liten påverkan. Det kan betyda att
ädellöven gynnas. Bengt berättar vidare att många av åtgärderna som det står om i
skötselplanen utförs inte av förvaltaren men möjligen av markägaren. Åtgärderna har inte
prioriterats av förvaltningen på grund av begränsade resurser. Men en del av skötselområdena
var med i ett restaureringsprojekt, med stöd från Landsbygdsprogrammet, som pågått under
de sista sju åren då det bland annat har bränts ljung och röjts buskar och man har sett till att
bete sker på strandängarna. Ett skötselområde mitt på ön sköts som slåtteräng med efterbete
av får och nöt. Förvaltaren är väl medveten om problemen med skötseln, tex igenväxning.
Särskilt i skötselområde 47 anser förvaltaren att delar av området är starkt igenväxt.
Nötkreatur betar stora delar med miljöersättningar inom landsbygdsprogrammet vilket också
bidrar till att viss buskröjning sker. Markägaren här var inte intresserad av att delta i ovan
beskrivna restaureringsprojekt. När det gäller strandstädning av marint ilandflutet skräp
fungerar det så att markägarna går ihop och samlar in på så kallade strandstädardagar och
Västkuststiftelsen gör en insats genom att forsla bort skräpet från reservatet. Framtida åtgärder
och utmaningar som Västkustförvaltningen ser är att skötselplanen behöver uppdateras vilket
de har en pågående dialog med Länsstyrelsen om. De är väl medvetna om att det finns ett stort
behov av restaureringar i många av de skyddade områden. Tyvärr är många beslut och/eller
skötselplaner skrivna på ett sådant sätt att förvaltaren inte kan göra dessa åtgärder utan
markägarnas tillstånd. Förvaltaren avslutar med att säga ”-Vi står inför brexit och inför ett
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riksdagsval i höst. Vad det innebär för våra framtida resurser är väldigt osäkert. Båda dessa
event kommer betyda mycket”.
En djurägare som tidigare haft djur betandes på ön intervjuades (se Bil.2). angående hävd av
marken historiskt i Valöns naturreservat. Djurägaren berättar att Västkuststiftelsen betalade ut
ersättning till djurägare förr, för att de skulle ha sina djur betande på ön, men att detta stöd
inte längre finns. Djurägaren berättar att hen länge haft djur på ön, även efter att ersättningen
uteblev, men att det nu skett ett ägarbyte av marker så från och med i år kommer hen inte att
ha några djur i reservatet. Djurägaren berättar målande om hur kvigor, ca 15 månader,
släpptes ut på våren när göken gol. De släpptes ut nedanför parkeringen, se fotografi i Figur
15 och beroende på tillgången på bete kunde de gå och beta i närområdet i en hel vecka.
Sedan gick de vidare ner mot vattnet, de gick så långt ut i vattnet som de kunde komma, mot
Långö. I de flesta fall tog de alltså inte vägen mellan husen utan de vadade och gick runt ön
för att sedan komma tillbaka på vägen mellan husen på sin väg tillbaka mot färskt bete.

Figur 15 - Grind där betesdjuren släppts, samt karta med grönt kryss som markerar grindens placering.

6 Diskussion
Valöns naturreservat har några allvarligt hotade arter, några har till och med inte observerats
på ett antal år. Detta trots att det skett kontinuerligt bete, slåtter inom vissa områden och att
det även har tagits initiativ till ett restaureringsprojekt för att förbättra skötseln och därmed
hävden som gynnar olika hotade arter. Fotona från 1975 jämfört med fotona från 2018 visar
att det inte är alltför stor skillnad på landskapsbilden heller.
Det finns åtgärder att göra och saker att tänka på för att öka mångfalden av arter och öka
populationerna hos de arterna som finns. Till exempel krävs det en gedigen och
återkommande inventering av området, särskilt inom de skötselområden/områden där de mest
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hotade arterna trivs bäst, detta för att kunna tolka inventeringarna och göra en åtgärdsplan för
varje art.
Även om det krävs en del arbete kan det vara nödvändigt att göra tillägg i skötselplanen, med
specifika åtgärder hur mångfalden, och kanske specifika arter, ska gynnas på sikt. För att se
till att skötselplanen efterföljs bör detta gå hand i hand med föreskrifterna för reservatet.
Skötselplanen bör också uppdateras i avseende på prioriterings- och intervallistor för att
skötselåtgärderna ska kunna prioriteras och planeras på ett effektivt och kontinuerligt sätt.
En av de mest hotade arterna, Mertensia maritima (Ostronört) fanns med i en åtgärdsplan som
Naturvårdsverket upprättade som gällde till och med 2013 (Naturvårdsverket. Rapport 5971.
2009.) De åtgärder som beskrivs i det åtgärdsprogrammet (ÅGP) är Ny kunskap, Övervakning,
Förhindrande av illegal verksamhet, Områdesskydd och Skötsel, restaurering och nyskapande
av livsmiljöer. Resultatet av det programmet är att det behöver göras en förnyad åtgärdsplan
för arten. En framgångsfaktor skulle vara att markägarna, djurägarna, Västkuststiftelsen,
Floraväktarna i Bohuslän, Länsstyrelsen och också Naturvårdsverket samarbetar för att
komma fram till gemensamma åtgärder som till exempel någon av åtgärderna som är
beskrivna i ÅGP:n från 2003. Dessa åtgärder kan inte skrivas in i skötselplanen utan måste
vara egna projekt. Västkuststiftelsen har höga ambitioner men lite resurser, markägarna har
stor påverkan på vad som görs på grund av hur föreskrifterna är utformade och mycket beror
på miljöstöd och det politiska läget i omvärlden. Mertensia maritima har inte observerats
under lång tid på Valön, men den har funnits, då observerades den på Östra Hassleberget och
på Nordvarpet. På andra ställen i landet har strandstädning utplånat arten men det borde inte
vara så i detta fall. Dock kan fårbete ha påverkat. För att gynna denna art bör
skötselföreskrifter anpassas genom bland annat att hävden anpassas, att strandstädning sker
skonsamt och att ett lokalt åtgärdsprogram upprättas. Det bör definitivt ske en övervakning av
arten och kunskap om arten och dess levnadsförhållanden bör spridas. Eller så ska arbetet med
Mertensia maritima ske på andra ställen i landet där det är enklare att öka beståndet.
Den lokalt hotade Gentiana uliginosa (Sumpgentiana) har observerats på Koklåveängen.
Gällande denna art bör man tänka på att den gynnas av fuktig, basrik och kvävefattig mark
med fullt ljus. Den är mer gynnad av bete än av slåtter men det får ej vara för hårt betestryck.
Arten påverkas inte av tramp men påverkas snabbt efter att hävden har upphört. För att bevara
och gynna denna art bör man se till att hävden i de marker som arten gynnas av har ett
kontinuerligt bete av nötdjur med lagom betestryck. Marken bör röjas med jämna mellanrum
för att förhindra igenväxning och skuggning. Regelbundna inventeringar bör ske för att se hur
arten mår.
En art som är akut hotad är Taraxum obliquum (Dvärgmaskros). Den har observerats på
Valön vid bryn ca 100 meter väster om Valö holme och de största hoten mot denna art är
igenväxning till följd av upphörd hävd och/eller eutrofiering. Det bör inte vara för svagt
betestryck för då skapas inte heller viktiga sandblottor som är nödvändiga för artens
föryngring. Denna art gynnas mer av bete än av slåtter och trivs på torr, basisk, kvävefattig
mark med mycket ljus. Arten minskar starkt efter bara kort tid efter utebliven hävd så man bör
vara uppmärksam på detta. Arten påverkas inte av tramp men missgynnas av för svagt
betestryck, igenväxning och eutrofiering. I de områden där arten finns kvar bör det vara
kontinuerligt bete med lagom betestryck, hellre för mycket än för lite och att det röjs
buskskott med jämna mellanrum. Återkommande inventeringar bör ske även av denna art.
En annan art som fluktuerat är Atriplex pedunculata / Halimione pedunculata (Saltmålla) som
är starkt hotad. Den har observerats på havsstrandängarna och de största hoten mot denna art
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är ökad näringsbelastning och igenväxning. Att tänka på för att gynna denna art är att den
gynnas mer av bete än av slåtter, kontinuerligt bete och relativt hårt tramp. Betet bör inte vara
av får, gärna av gås. Gås betar ner till en viss höjd som skiljer sig från andra betesdjur, vilket
då gynnar andra arter. Arten missgynnas av igenväxning och ökad näringsbelastning. Den
trivs i fullt ljus på en bas- och kväverik mark. Här bör också kontinuerlig inventering ske, se
till att igenväxning inte sker inom de områden där denna art trivs och att man anpassar betet.
Carex maritima (Bågstarr) är också starkt hotad och denna art har observerats på Valön norr
om Hasslebukten, på strandängen. Arten hotas av igenväxning, framför allt om strandbete
upphör och även om en strandäng slits för mycket av antropogen påverkan. Den är dock
gynnad av viss störning, kan till exempel växa på en grusväg där människa promenerar.
Denna art vill också ha kontinuerligt bete på platsen, eftersom den trivs på strandängen ska
man tänka på att städa stranden skonsamt, kanske till och med stänga av platser i perioder från
människors påverkan.
En art som är sårbar är Carex pulicaris (Loppstarr) som också har observerats på Valön norr
om Hassleberget är en art som även den hotas av igenväxning på grund av upphörd hävd, i
detta fall bete. Den missgynnas också av ökad kvävebelastning och arten är känslig för
eutrofiering. Den vill gärna växa i anslutning till skalgrus
så för att gynna denna art kräv kontinuerligt bete särskilt i
områden där det finns skalgrus nära.
Sammanfattningsvis kräver de flesta hotade arterna något
typ av bete och alla hotas av igenväxning. Även en art
som observerades på plats i mars 2018 Carlina vulgaris
(Spåtistel), (Fig. 16) är konkurrenssvag och gynnas av hårt
bete (Ekstam & Forshed, 1996). Den minskar i antal så
man bör inte fokusera helt på de arter som finns i rödlistan
just nu. Utan även på de som kanske är på väg dit. Detta
bör man ha i åtanke vid en revidering av skötselplanen.
För att kunna bemöta dagens snabba förändringar gällande
landskapsbild, teknisk utveckling, befolkningsutveckling
och klimatförändringar med mera behöver vi tänka nytt
gällande våra skyddade områden som till exempel våra
Figur 16 - Fotografi av Carlina vulgaris
naturreservat.
(Spåtistel) mars 2018.
Som detta arbete har visat, med Valöns naturreservat som
exempel, är det inte lätt att följa en skötselplan. Särskilt inte när den skyddade marken inte är
statligt eller kommunalt ägd. Men inte ens då finns det inte alltid resurser, kunskap eller tid att
sköta dessa på ett tillfredsställande sätt. I Sverige har vi under lång tid försökt att bevara
värdefull natur för att bromsa förlusten av den biologiska mångfalden genom att bilda
naturreservat, biotopskydd och skyddat natur och arter på andra sätt men trenden visar att vi
inte lyckas. Därmed ser vi också, som en följd av till exempel att marken inte sköts korrekt att
det skett och sker ett artbortfall.
Antagligen kommer klimatförändringarna att ge ett förändrat skötselbehov på grund av att
växtperioderna kommer att bli längre, igenväxningen ett större problem på Valön. Därför
behövs befintliga skötselplaner revideras, nya anpassas till detta och kompletteras med
nygjorda inventeringar för att kunna prioritera vilka områden som ska skyddas och på vilket
sätt.
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Med Valön som exempel kan man se att det behövs göras upprepade inventeringar med
gedigna uppföljningar för att kunna göra åtgärdsplaner i våra naturreservat. För att kunna
stärka vår gröna infrastruktur behöver vi också tänka på markerna ”emellan” som binder ihop
de som är mer värdefulla. För att öka spridning och stärka upp nätverket.

7 Slutsatser
Skötseln av naturreservat sköts inte alltid på ett tillfredsställande sätt, det finns flera
orsaker till detta;
o brist på resurser hos förvaltaren
o krångliga och svåra krav gällande miljöstöd
o brist på bra underlag som t.ex. aktuella naturinventeringar/artinventeringar
o skötselplanerna är inte anpassade till dagens förutsättningar
o markägares låga ambition/ovilja
o markägarens/kommunens/statens/allmänhetens okunnighet
Det behövs mer resurser till skötsel och bildande av skyddade områden, natur- och
artinventeringar och för att revidera befintliga skötselplaner och föreskrifter så att de anpassas
till dagens förutsättningar. Det behövs återkommande natur- och artinventeringar och dessa
bör göras av staten, inte bara av frivilliga personer/organisationer. Dessa inventeringar ska ha
gedigna uppföljningar med praktiska åtgärdsplaner. Miljöstöden bör anpassas/förenklas så det
är enklare att söka/följa avtalen, om det tar för lång tid kan staten/kommunen erbjuda råd och
stöd i detta arbete tills de är förenklade.
För att kunna gynna en art som är beroende av hävd från olika markanvändningar måste det
finnas kunskap om den kulturhistorien och gamla skötselmetoder för att kunna anpassa
hävden till dagens förutsättningar. Så ett kunskapslyft för de som bor och verkar i trakten men
också nationellt är behövligt.
Många initiativ har tagits, lagar har tillkommit och miljöstöd finns att söka men alla åtgärder
hinner ändå inte med att bromsa utvecklingen mot en mindre artrik natur i ett defragmenterat
landskap. Det behövs ett samlat tag för att stärka den gröna infrastrukturen i Sverige som
binder ihop våra marker på ett sätt så att den biologiska mångfalden ökar och kan spridas. Det
krävs en samverkan/ett partnerskap där alla intressenter måste vara med för att uppnå ett
framgångsrikt resultat med en stark grön infrastruktur som kan stå emot klimatförändringarna
i väntan på att de bromsas. De politiska målen måste vara långsiktiga och följas upp med
jämna mellanrum. I arbetet med att revidera naturreservats skötselplaner måste målen vara
tydliga och analyseras mot nutid och framtida förutsättningar och sammanhang, är det vissa
arter man ska fokusera på eller är det landskapet i stort?
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Begreppsförklaringar
Förlisningsuppgift: vrak som är skyddade enligt Kulturmiljölag (1988:950).
Grön infrastruktur: ”ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer,
naturområden samt anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att
biologisk mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela
landskapet”. (NVV)
Hällmark: tunt jordlager ovanpå urberg
Inäga, inägomark: ägoslag vid skogsindelning och planläggning som innebär att marken är
öppen och brukas för jordbruk och trädgårdsodling men egentligen inte bete. Inägor omges
vanligen av skog och är spår av äldre uppodling på utmark eller i skog. Ursprungligen var
inägorna hägnade med gärdsgård eller mur för att hålla boskapen borta från odlingarna.
Slåtteräng: ett jordbruksskifte som inte är åkermark och som på eftersommaren används till
slåtter eller till slåtter kompletterat med efterbete eller lövtäkt.
Strandäng: tidvis översvämmad äng vid sötvattens- och havsstrand
Tomtning: rester efter enkla byggnader
Ädellövskog: Skogsbestånd som utgörs av lövträd till minst 70% (beräknat på grundytan) och
av ädla lövträd till minst 50% och vars areal är minst 0,5 ha.
Ängsmark: mark som består av en äng som är ett öppet fält vars vegetation huvudsakligen
består av stråväxter, främst gräs, samt örter. Ängen är en naturlig slåttermark som inte har
gödslats eller kultiverats
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