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Sammanfattning 
För att framtida våtmarkssatsningar ska nå sina målsättingar är det av vikt att ytterligare för-
djupa förståelsen för växters förhållande till vatten. Idag finns kunskap både om hur växtzon-
eringar och specifika arter breder ut sig i våtmarker. Då även det strandnära terrestra samhäl-
let påverkas av förändrade hydrologiska förhållande är det av vikt att fördjupa kunskapen om 
deras förhållande till dränkningstolerans. 
 
Detta arbete har fokuserat dels på att identifiera en säker utbredningszon för gran (Picea abi-
es) i förhållande till dränkningsvaraktighet och dels våtmarksväxters utbredning i förhållande 
till dränkningsvaraktighet. Från dessa delstudier har en, både för gran och för växtzoneringen 
gynnsam, vattenregim föreslagits inför ett framtida återskapande av Sjöstorps naturreservat.     
           
Granens utbredning i förhållande till dränkningsvaraktighet studerades vid åtta lokaler där 
vattennivåmätning sker kontinuerligt. Då gran har ett mycket grunt rotsystem inriktades studi-
en på dränkningsvaraktigheten 10 cm under grangränsen. Ett urval av våtmarksväxter under-
söktes på två lokaler vid respektive Hornsjön och Triberga mosse på Öland. Den kvarvarande 
delen av våtmarken i Sjöstorps naturreservat avvägdes utifrån den gamla bassängkanten. För 
att kunna definiera en maxnivå för en framtida vattenregim, eftersöktes gamla granar på ca 65 
år vid avvägningen. 
 
Studien visar att dränkningsvaraktigheten har en påverkan på granens utbredning. Då en lokal 
skilde sig från övriga får man anta att det dock är flera faktorer som avgör den definitiva ut-
bredningsgränsen. Även för våtmarksväxter är det tydligt vilken påverkan dränkningsvarak-
tigheten har på fördelningen av arter. Här spelar även konkurrenssituationen en stor betydelse. 
Någon skillnad mellan de båda sjöarna hittades inte. Detta kan bero på att båda områdena 
sedan lång tid är välhävdade.  
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Abstract 
To make future wetland restoration successful it is important to further increase the under-
standing of plants relation to water. Today there is knowledge about how plant zonations and 
specific species spread throughout wetland areas. Since the terrestrial plant society also will 
be affected by changed hydrological conditions, it is important to deepen the knowledge about 
their relation to tolerance against inundation. 
 
This work has partly focused on identifying a safe distribution zone for spruce (Picea abies) 
in relation to inundation and partly on how wetland plants spread in relation to inundation. 
From the results of these two studies, a water regime, which does not affect the spruce nega-
tively and favour a well developed sedge zonation, for Sjöstorps nature reserve have been 
proposed.  
 
The relation between inundation and the distribution of spruce was investigated at eight lo-
calities where the water level is monitored regularly. Since the root system of spruce spreads 
close to the ground surface, this study has focused on the duration of inundation 10 cm bellow 
the ground surface. A selection of wetland plants was investigated at two locations at 
Hornsjön and at two locations at Triberga mosse on Öland. The morphometri of the remaining 
wetland in Sjöstorps nature reserve was levelled. To be able to define a maximum water level 
for the future water regime, 65 year old or older spruces at the edge of the basin was levelled. 
 
The study shows that the duration of inundation has an impact on spruce distribution. Since 
one locality differ from the others it is possible that more factors than inundation decides the 
limit of the distribution. The study also showed that the duration of inundation has a large 
impact on the distribution of the investigated wetland plants. There was no difference between 
the two investigated wetlands. 
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1. Inledning  
Sverige är ett av världens våtmarksrikaste länder, detta till trots att ca 25 % av den ursprungli-
ga våtmarksarealen har försvunnit genom utdikning och uppodling framförallt inom jord- och 
skogsbruk sedan 1800-talet (Naturvårdsverket 2006). Med en minskande areal av våtmarker 
har även de ekologiska och vattenhushållande funktioner som våtmarker tillhandahåller mins-
kat. Den övervägande delen av Sveriges våtmarker är de stora myrarna i glesbygd, i folktäta 
och uppodlade regioner är de flesta våtmarker borta (Naturvårdsverket, internet 2008-12-22). 
Detta gör det angeläget att restaurera och återskapa våtmarker.  
 
Ur ett våtmarksrestaurerings perspektiv är Sjöstorps naturreservat i Borgholms kommun på 
Öland ett mycket intressant område. Idag planeras för ett framtida återskapande av våtmarken. 
Reservatet avsattes 1937 som domänreservat. Främsta skälet var att området var ett av Ölands 
få kvarvarande odikade agkärr. Våtmarken hävdades regelbundet genom slåtter. Trots det 
befintliga skyddet utfördes omfattande dikesföretag i området under 1950-talet, vilket starkt 
påverkade området hydrologiskt. Den kraftigt minskade dränkta arealen och en upphörande 
hävd har inneburit att den terrestra vegetationen har tagit över de centrala och södra delarna 
av våtmarken (bilaga 1, 2 och 3). Dessa delar är idag bevuxen med löv/barrblandskog och 
örtartade våtmarksarter saknas helt. Den idag kvarvarande delen av den ursprungliga våtmar-
ken ligger i reservatets nordöstra del och är till areal endast ca en femtedel av den ursprungli-
ga våtmarken. Trolig anledning till att denna del, i nordost, inte vuxit igen helt likt övriga de-
lar är att det inte finns något dike i direkt anslutning till detta område vilket har gjort att om-
rådet inte har påverkats lika hårt hydrologiskt. Vegetationsmässigt domineras den kvarvaran-
de våtmarken av ag (Cladium mariscus) med inslag av blåtåtel (Molinia caerulea) och pors 
(Myrica gale). I kantzonerna har brakved (Frangula alnus), björk (Betula sp.), tall (Pinus syl-
vestris) och gran (Picea abies) börjat avancera ut i våtmarken. Rester av en slåttergynnad flo-
ra kan fortfarande hittas i den sydöstra delen av den kvarvarande våtmarken. Den ursprungli-
ga våtmarksbassängen omges av kalkbarrblandskog som i norr domineras av tall och i söder 
av gran. Tallen och granen är planterad under samma period. Skogen har idag en olikåldrig 
struktur men med till största del en mycket hög ålder med träd som överstiger 200 år. Områ-
det är entomologisk intressant med fynd av flertalet rödlistade arter, varav svartoxe (Ceruchus 
chrysomelinus), som här har sin enda kända förekomst på Öland, är starkt knuten till gran. 
Detta gör det önskvärt att vattenregimen efter ett återskapande, utformas så den inte inverkar 
negativt på den högåldriga kalkbarrblandskogen men ger möjlighet till en väl utvecklad väx-
tzonering. 
 
Växterna i våtmarker och dess omgivningar har en betydande roll som i större utsträckning 
behöver beaktas vid restaurering och återskapande av våtmarker. Detta kan innefatta växter-
nas etableringssvårigheter eller hur en artstruktur ska se ut beroende på våtmarkens primära 
funktion, biologisk mångfald eller näringsämnes retention (Zedler, 2000; Seabloom et al, 
2003a). Även hävd är en viktig faktor att beakta vid restaurering och återskapande av våtmar-
ker då detta påverkar arters konkurrensförhållanden och därmed artsammansättning och art-
fördelning över strandgradienten (van der Valk, 1991; se översikt i Keddy, 2000; Tonderski et 
al, 2003). Växters utbredning i våtmarker och dess närområde är starkt kopplat till vattennivån 
(de Swart et al 1994; Seabloom et al, 2003a). Detta faktum har länge varit känt och beskrevs 
bl.a. av Pearsall 1920 (Keddy, 2000). Einar du Rietz var en av de första som använde sig av 
vattennivågränser (se översikt Wheeler et al, 2000). Hydrologiska faktorer som påverkar väx-
ternas utbredning är amplituden och varaktigheten av dränkningen (Keddy, 2000). När jorden 
dränks av vatten minskar gasutbytet mellan jorden och luften dramatiskt. Den dåliga syresätt-
ningen av den dränkta jorden kommer att inducera ett antal förändringar i jorden och i växter-
na vilka kommer att påverka tillväxten hos växterna (Kozlowski, 1984). Om dränkningen blir 

 



  

för kraftig eller för långvarig kommer växten att dö (Kozlowski, 1984).  Eftersom arters fysio-
logiska tolerans mot anaeroba förhållanden skiljer sig kommer varaktigheten av dränkningen 
att ha en stor påverkan på artsammansättningen och på fördelning av arter (Seabloom et al, 
2001). 
 
Idag finns kunskap både om växtzoneringar och specifika arters utbredning i förhållande till 
dränkningsvaraktigheter (Nicklasson, 1979; Keddy, 2000; Seabloom et al, 2003a). Trots detta 
är det inte okomplicerat att återskapa önskade växtgradienter (se översikt Seabloom et al, 
2003b). För att framtida våtmarkssatsningar ska kunna leda till uppställda miljömål krävs yt-
terligare förståelse för de faktorer som påverkar växters utbredning.  
 
Fram till idag är det få studier som undersökt terrestra arters dränkningstolerans. För t.ex. gran 
saknas i stort sett sådana uppgifter (Magnusson T. personlig kontakt 080627). Det är av vikt 
att även inkludera strandnära terrestra växter. Det terrestra samhället påverkas av hydrologiskt 
återställande och utgör en del i våtmarkens ekologiska och vattenhushållande funktioner. 
Nicklasson (1979) visade på dränkningstolerans för flera terrestra arter däribland för tall. Då 
studien endast innehöll ett fåtal observationer av gran drogs inga slutsatser om granens tole-
rans för dränkning. Dock anges att tall är mindre känslig för dränkning än gran. En ökad kun-
skap om granens förhållande till dränkningsvaraktighet kan i framtiden vara till nytta inte bara 
för naturvården, vid återskapande och restaureringar av våtmarker, utan även för skogsbruket. 
 
Inför en restaurering av våtmarken i Sjöstorps naturreservat är en ökad kunskap om granens 
tolerans för dränkningsvaraktighet en avgörande faktor för projektets utgång. 
 
Detta arbete syftar till att föreslå en framtida vattenregim som gynnar en agdominerad växt-
zonering men inte påverkar granen i kalkbarrblandskogen. För att få underlag till ett sådant 
förslag formulerades två delfrågeställningar.   
 

1. Var finns en för gran säker utbredningszon i förhållande till dränkningsvaraktighet?  
Om man antar att granens nedre utbredningsgräns i sjöstränder avspeglar artens tolerans mot 
dränkning så innebär det att de kritiska nivåerna inte bör skilja mellan sjöar. För att undersöka 
detta studerades granens utbredning och förhållande till vattennivåer vid fem småländska sjö-
ar och vid en åstrand. 
 

2. Hur breder växtzoneringen ut sig i förhållande till dränkningsvaraktigheten?   
Om arter har olika tolerans för dränkningsvaraktighet kan man förvänta sig skillnader mellan 
arters utbredning i förhållande till dränkningsvaraktighet. Dessutom får man anta att det 
mönstret är lika i olika stränder inom och mellan sjöar. Detta undersöktes genom att studera 
växtzoneringen och dess förhållande till vattennivåer vid två stränder i två sjöar på Öland. 
 
För att föreslå en framtida vattenregim genomfördes slutligen en avvägning av morfometrin i 
våtmarksbassängen i Sjöstorps naturreservat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

2. Material och metod 
 
Utbredningszon för gran 
En av delstudierna i detta arbete är att försöka identifiera en utbredningszongräns för gran i 
förhållande till dränkningsvaraktighet och inte den absolut nedre utbredningsgränsen. Med 
utbredningszongräns menas ett förhållande till dränkningsvaraktighet som ej påverkar granens 
överlevnad negativt. Detta till skillnad mot den absoluta nedre utbredningsgränsen som är det 
förhållande till dränkningsvaraktigheten där gran ej längre kan överleva.  Jag har valt att arbe-
ta med medelvärde både för dränkningsvaraktighet och för granens nedre utbredning vid re-
spektive lokal istället för extremvärden. Med vetskap om att dessa medelvärden inkluderar 
både högre dränkningsvaraktigheter och lägre placerade granar bör uppskattningen av en ut-
bredningszongräns för gran kännas tryggt.  
 
Gränsen för grans utbredningzon i förhållande till dränkningsvaraktighet har undersökts vid 
fem småländska sjöar, Bellen (X= 6382370, Y= 1472730), Bolmen (X= 6306590, 
Y=1366870), Flen (X= 6375130, Y= 1484470), Rottnen(X= 6288340, Y= 1459140) och  
Viren (X= 6280550, Y= 1462890), samt vid Nerängarna (X= 6336700, Y= 1538260) utmed 
Emån (figur 1)där vattennivå mätningar sker. Samtliga koordinater anges i system RT90 2.5 
gonV. 
 
Vid respektive sjö valdes ett eller två undersökningsområden beläget i strandzoneringen ut för 
avvägning. En utgångspunkt bestämdes varifrån vattenytan vägdes av. Samtliga granar som 
stod närmast stranden inom området vägdes in, dock minst 30 granar vid varje lokal. Vid av-
vägning av gran har lattan placerats på sidan som vätter mot vattnet. Placeringen har skett på 
den tillsynes lägsta markpunken och så nära stammen som möjligt. Vid Bellen och Bolmen 
gjordes avvägningar på två lokaler vid respektive sjö. Alla lokalerna behandlas separat i vida-
re analyser.  
 

 
 
Figur 1. Karta som visa sjöarnas geografiska läge. Från norr till söder: 1 Bellen, 2 Flen, 3 Nerängarna, 4 Bolmen, 
5 Rottnen och 6 Viren. 

 



  

Vattennivådata för Bolmen har erhållits från E.ON och är medelvärde av de två peglarna i 
sjön. Även vattennivådata för Rottnen och Viren har erhållits från E.ON. För Bellen, Flen och 
Emsfors har uppgifter tillhandahållits av Emåförbundet. Vattennivå mätningar sker dagligen 
vid alla av dessa stationer med hjälp av datalogg. Vid avsaknad av mätvärden har dessa inter-
polerats med hjälp av de kända värdena innan och efter avsaknaden. Bolmen, Rottnen och 
Viren representeras av mätserier för åren 1997 – 2007. För Bellen, Flen och Emsfors är mät-
serierna från 2005 – 2007.  
 
För Nerängarna har flödet vid Emsfors räknats om till nivå meter över havet för att kunna 
beräkna dränkningsvaraktighet vid Nerängarna. Beräkningarna har gjorts med hjälp av tre 
olika regressioner som är anpassade för olika flöden (tabell 1, Ekstam et al, 2004). 
 
Tabell 1. Regressioner för olika vattenflöden vid Emsfors som användes för att beräkna nivå, meter över havet, 
för vattnet vid Nerängarna. 
 

Vattenflöde (Q) Beräknad nivå = 
3-5 m3s-1 0,225Q + 8,025 
5-25 m3s-1 0,0001067Q3 – 0,006Q2 + 0,1313333Q + 8,63 
25-120 m3s-1 -0,0000283Q2 + 0,0144069Q + 9,4293942 
  
 
För att beräkna en utbredningszongräns för gran i förhållande till dränkningsvaraktighet räk-
nades ett medelvärde ut för de 25 lägst placerade granarna vid varje lokal. Detta värde be-
nämns framöver som grangränsen. Medeldränkningsvaraktigheten 10 cm under markytan för 
de 25 lägst placerade granarna för respektive lokal studerats, benämns framöver som DV-10.  
 
Anledningen till att 10 cm under markytan valts är att det är dränkningen av rotsystemet som 
är det avgörande för överlevnaden, inte dränkningen vid markytan. Gran har ett för träd 
mycket ytligt rotsystem med grovrötter som befinner sig strax under markytan. Även merpar-
ten av rotsystemets finrötter finns inom ett djup av 10 cm från markytan (Persson et al, 1995).  
  
Dränkningsvaraktigheten, i procent (D), avser andelen dagar vegetationsperioden (15 april – 
15 november, 215 dagar) då vattennivån (VN) är större eller lika med en viss nivå (N):  
 
D = (antal dagar då VN ≥ N / 215) * 100 
 
Dränkningsvaraktigheten har beräknats i intervall om 1 cm nivå förändring. Av tillgängliga 
års data har ett medelvärde för dränkningsvaraktigheten vid varje nivå beräknats för respekti-
ve lokal. Dessa medelvärden har vidare använts i analysen för en utbredningszon för gran. 
 
Inför statistisk analys, arcsin transformerades alla värden för dränkningsvaraktighet då de är 
procentvärden och därmed inte normalfördelade. Efter den statistiska analysen återtransfor-
merades resultatvärdena för att kunna redovisas i procentform. Statistiskt undersöktes dränk-
ningsvaraktigheter vid de olika lokalerna med envägs ANOVA analys och skillnader mellan 
lokaler i dränkningsvaraktighet analyserades med Tukey post hoc test, signifikansnivå 
P<0,05. 
 
Sambandet mellan dränkningsvaraktighet (D) och nivå (N) beskrevs med hjälp av en tredje 
gradens polynomregression som räknades ut enligt: 
Dasin  = α + βN + γN2 + δN3 där α, β, γ och δ är koefficienter framräknade med funktionen 
generell regressions analys i Statistica (version 8.0, StatSoft INC). 

 



  

Växtzonering 
För att få en representativ artfördelning från växtzoneringen gjordes ett urval av våtmarksväx-
ter som skulle undersökas. Urvalet baserades på följande kriterier: arten är vanligt förekom-
mande på Öland, finns vid våtmarken i Sjöstorp, bestämbar av student, fördelning mellan 
fuktängs-, låg- och högstarrsarter. Av de 20 utvalda arterna fanns 10 vid båda lokalerna och 
dessa ingår i den statistiska undersökningen (Bilaga 4). Ag och blåtåtel fanns endast på två av 
de fyra undersökningslokalerna och kan därmed inte tas med i den statistiska undersökningen. 
Då de två arterna är rikligt förekommande i våtmarken i Sjöstorp tas en viss hänsyn till deras 
tolerans för dränkning vid respektive lokal vid utformningen av vattenregim för Sjöstorp. 
Fältarbete utfördes vid Hornsjön (X= 6341530, Y= 1568600) och Triberga mosse (X= 
6260780, Y= 1547300) (figur 2) då de är de enda sjöarna på Öland där vattennivån mäts. Vid 
respektive sjö valdes två undersökningsområden ut. Undersökningsområdena låg på västra 
sidan om båda sjöarna. Avgörande för undersökningslokalernas placering beror på att runt 
Hornsjön är det endast västra sidan som har öppna stränder, i övrigt omges sjön av lövskog. 
För Triberga mosse berodde valet av 
västra sidan på att den östra stranden har 
en hög kant vilket innebär att vattnet 
sällan överstiger denna. En utgångspunkt 
bestämdes varifrån vattenytan vägdes av. 
Med hjälp av slumpmässigt utvalda X- 
och Y koordinater från utgångspunkten 
bestämdes provrutor, med en diameter på 
tre meter, där arterna eftersöktes. Det 
exemplar av varje art som stod närmast 
mittpunkten vägdes in. Lattan placerades 
på den sidan av växten som vätter mot 
vattnet. Detta förfarande upprepades till 
samtliga av de utvalda arterna hade 
observerats vid femton olika koordinater. 
Bladvass (Phragmites australis) är 
undantaget från detta förfarande då 
bestånden vid de utvalda 
undersökningsområdena både vid Horn-
sjön och Triberga mosse är koncentrerade 
till små områden. Bladvassen vägdes 
istället in genom att göra mätningar på de 
befintliga bestånd som fanns vid 
respektive undersökningsområde. Till 
detta vägdes även 15 punkter in av 
stranden, helt oberoende av arter, med 
hjälp av slumpmässigt utvalda X- och Y 
koordinater. Detta gjordes för att un-
dersöka om slumpen kan uteslutas som 
faktor för arternas utbredning. 

 
Figur 2. Karta över de undersökta sjöarnas geografiska läge. 
Från norr till söder: 1 Hornsjön, 2 Triberga mosse. 

En gradient för hur växtarterna breder ut 
sig i förhållande till 

dränkningsvaraktighet fås genom att 
relatera varje avvägd växtindividsnivå till 
vattennivå förhållandet under 
vegetationsperioden på den givna nivån. 

 



  

 
Länsstyrelsen i Kalmar län har tillhandahållit vattennivådata från Triberga mosse för perioden 
2005-2007. Vattennivådata från Hornsjön för perioden 2005-2007 har erhållits från Borgholm 
Energi AB. Vattennivåmätningar sker dagligen vid Triberga mosse med hjälp av datalogg, vid 
Hornsjön avläses vattennivån manuellt med oregelbunden förekomst. Då mätningarna vid 
Hornsjön inte sker varje dag har saknade värden fått interpoleras med hjälp av de kända vär-
dena innan och efter avsaknaden. 
  
Dränkningsvaraktigheten, i procent, beräknades med ovan beskrivna formel och beräknades i 
intervall om 5 cm nivå förändring. För varje lokal har ett medelvärde på dränkningsvaraktig-
heten för respektive nivå beräknats. Detta medelvärde har vidare använts i analysen om växt-
zoneringens utbredning. Skillnader emellan sjöar, lokaler och arter analyserades i en blockde-
sign med en full faktoriell flervägs ANOVA analys i Statistica (version 8.0, StatSoft INC). I 
analysen behandlas sjö samt lokal inom sjö som block. Art är fix faktor. Dränkningsvaraktig-
het är medelvärde för den dränkning de avvägda individerna för varje art utsatts för under 
2005-2007.  
 
Skillnader mellan arters medeldjup samt mellan arternas  medeldjup och en slumpvis fördel-
ning analyserades med Tukey post hoc test (signifikansnivå P<0,05). Alla värden för dränk-
ningsvaraktighet arcsin transformerades. Efter den statistiska analysen återtransformerades 
resultatvärdena för att kunna redovisas i procentform.  
 
Avvägning av morfometrin i våtmarksbassäng i Sjöstorps naturreservat 
För att kunna föreslå en framtida vattenregim för våtmarken i Sjöstorps naturreservat behövs 
morfometrin i våtmarksbassängen undersökas. Sjöstorps naturreservat är beläget 1 km SV om 
Grankullaviks by i Borgholms kommun (våtmarken NO del: X= 6356640, Y= 1577030).  Då 
endast den nordöstra delen av den ursprungliga våtmarken återstår, har arbetet med avväg-
ningen av morfometrin koncentrerats dit. En teoretisk nollpunkt skapades varifrån avväg-
ningsarbetet har utgått. Avvägningen utfördes enligt följande: med utgångs punkt från den 
gamla våtmarksbassängens kant uppsöktes den där lägst placerade granen vars ålder uppskat-
tades till minst 65 år och vägdes in. Lattan placerades på den sida som vätter mot den gamla 
våtmarken. Fanns ingen gran som föll inom kriteriet vid mätpunkt mättes bassängkanten in. 
Från bassängkanten utfördes avvägningen in mot bassängens centrum. Området vägdes av 
med sammanlagt 862 punkter fördelade på ca 4 ha. Vid varje mätpunkt togs tre koordinater, 
X, Y och Z. För att skapa en visuell bild av morfometrin användes ArcGIS verktyget Spatial 
analyse (version 9.2, ESRI INC). 
 
Förslag till vattenregim för Sjöstorps naturreservat 
För att beskriva vattenregimen och medelnivån för de avvägda granarna bestämdes den dju-
paste avvägda punkten (X=6356699, Y=1577128) i våtmarksbassängen till nollnivå (m ö d).  
Utifrån de 25 lägst placerad avvägda äldre granarna i Sjöstorps naturreservat har en medelnivå 
för granutbredningen vid den gamla våtmarkskanten beräknats. Denna nivå minus 10 cm be-
stämmer den nivå som inte får överstiga den av studien framtagna säkra dränkningsvaraktig-
heten för gran.  Utifrån denna maxnivå har en vattenregim beräknats. 
 
 

 



  

3. Resultat   
 
Utbredningszon för gran 
I bilaga 5 redovisas den faktiska dränkningsvaraktigheten i förhållande till nivå, meter över 
havet, under vegetationsperioden för de år som ingår för respektive lokal. Dessutom visas 
medelnivån för de 25 lägst placerade granar som avvägdes vid respektive lokal, grangränsen. 
 
Resultatet från envägs ANOVA analysen visar att det finns skillnader mellan lokaler vad be-
träffar DV-10 (tabell 2). 
 
Tabell 2. Skillnader i dränkningsvaraktighet 10 cm under markytan för de 25 lägst placerade granarna vid re-
spektive lokal (medelvärden ± standard avvikelser). Envägs ANOVA test, p<0,05 på arcsin transformerade vär-
den. 
 

Effekt SS DF MS F P 
Intercept 7,001545 1 7,001545 672,8706 0,000000 
Lokal 0,850911 7 0,121559 11,6822 0,000000 
Error 1,997853 192 0,010405   
Totalt 9,850309 200    
 
Undersökningen visar att DV-10 varierar mellan de olika lokalerna. Lägst värde för DV-10 har 
Bolmen 2 med 1,27 % medan Rottnen har det högsta värdet med 11,21% för DV-10. Bellen 2 
är den lokal som har näst högst värde för DV-10 med 4,76 %.  
 
 

 
Figur 3. Dränkningsvaraktighet 10 cm under markytan (DV-10 ) (medelvärden ± standardavvikelser) för de 25 
lägst placerade granarna vid respektive lokal. Envägs ANOVA test (tabell 2) på arcsin transformerade värden. 
Värdena för DV-10 återtransformerade till procentvärden. Bokstäver ovan respektive lokals punkt visar vilka 
lokaler den inte är skild från. Tukey post hoc test, P>0,05. 

 



  

Resultatet från Tukey post hoc testet, P=<0,05, visar att Rottnen skiljer sig från alla övriga 
lokaler.  Mellan de övriga sju lokalerna finns inga skillnader (figur 3). Medelvärdet för DV-10 

för de sju lokaler som inte skiljer sig åt är 2,91 %. 
 
I figur 4 visas medeldränkningsvaraktigheten för nivåer motsvarande markdjup 0 till 25 cm 
lodrätt under grangränsen i respektive lokal. Vid markytan (0 cm) varierar medeldränknings-
varaktigheten mellan 0 och 2,7 %. Där Bellen 1, Bolmen 1, Bolmen 2 och Flen har 0 % 
dränkning och Viren 2,7 %. Vid nivå 10 cm under grangränsen finns en variation mellan 1,3 
% (Bellen 1) och 11,5 % (Rottnen) för medeldränkningsvaraktigheten (figur 4 och 5). Figur 5 
innehåller samma information som figur 4, dock med en finare upplösning för nivån 0 – 15 
cm under grangränsen för att tydliggöra variationen mellan lokalerna på dessa nivåer. 
 
Med ett ökat djup lodrätt under grangränsen ökar spridningen av medeldränkningsvaraktighe-
ten hos lokalerna, där Nerängarna och Viren har lägst medeldränkningsvaraktighet vid 25 cm 
under grangränsen med 7,3 % respektive 6,7 %. För båda Bellen lokalerna och Rottnen å 
andra sidan är värdet för medeldränkningsvaraktighet vid 25 cm under grangränsen mycket 
högre där Bellen 2 har den högsta dränkningsvaraktigheten med 60,3%. 
 
Sambandet mellan arcsin transformerad dränkningsvaraktighet (DV) och nivån (N) för mot-
svarande markdjup under grangränsen kan approximativt beskrivas med polynomfunktionen:  
Dasin  = 0,042047 + 0,007545N + 0,000826N2 - 0,000014N3 (R2 = 0,6219). 
 

 
Figur 4. Dränkningsvaraktighet (%) i förhållande till nivå, 0- 25 cm under grangräns för respektive lokal. Tredje 
gradens polynomregression är tillagd. Med ett ökat lodrätt djup från grangränsen ses en tydlig ökning i sprid-
ningen av medeldränkningsvaraktigheten hos lokalerna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
Figur 5. Figuren innehåller samma information som figur 4, dock med en finare upplösning för nivån 0 – 15 cm 
under grangränsen för att tydliggöra variationen mellan lokalerna på dessa nivåer. Dränkningsvaraktighet (%) i 
förhållande till nivå, 0- 15 cm under grangräns för respektive lokal. Tredje gradens polynomregression är tillagd. 
Med ett ökat lodrätt djup från grangränsen ses en tydlig ökning i spridningen av medeldränkningsvaraktigheten 
hos lokalerna.  
 
Undersökning av hur väl de faktiska värdena överensstämmer med den beräknade tredje gra-
dens polynomregression för dränkningsvaraktigheten (figur 6) visar en liten spridning fram 
till 10 cm markdjup under grannivån där den är som minst. Därefter ökar spridningen med ett 
ökat lodrätt djup från grangränsen. Undantaget är Rottnen som skiljer sig från andra lokaler 
genom ökad dränkningsvaraktighet redan vid nivåer motsvarande 7-8cm markdjup under 
grannivån. 
 

 
 
Figur 6. De faktiska värdenas avvikelse från den beräknade tredje gradens polynomregression för dränkningsva-
raktigheten hos respektive lokal. 

 



  

Förekomst av gran vid eller under grangräns för respektive lokal visas i figur 7.  Bellen 2, 
Bolmen 1, Flen och Viren har en förekomst av gran på nivåer djupare än 10 cm under gran-
gränsen. Framför allt Rottnen, men även Bolmen 2, har en granutbredning som är mer kon-
centrerad runt grangränsen. 

 
Figur7. Lokaler med förekomst av gran i förhållande till nivå under grangränsen.   
 
 
För de totalt 107 st avvägda granarna som befann sig på grangränsen eller lägre, finns en stark 
koncentrering i utbredningen med 63 % av granarna som växer inom 5 cm under grangränsen 
(figur 8). 
 

 
Figur 8. Procentuell fördelning av de totalt 107 granar som befann sig på grangränsen eller lägre. 
 

 



  

I tabell 3 redovisas för varje lokal vid vilka tidpunkter och hur länge som dränkning har över-
stigit nivån 10 cm under grangränsen. Av dessa 33 tidpunkter inträffar endast 8 stycken i di-
rekt anslutning till vegetationsperiodens början eller slut. Av de övriga 25 är det sju perioder 
som innebär en dränkningsvaraktighet på mer än 10 %. Dessa inträffade vid Bolmen 1 2006, 
Bolmen 2 2006,Rottnen 1997, 1998 och 2007. Vid Rottnen inträffade både 1997 och 2007 två 
perioder respektive år med dränkningsvaraktigheter över 10 %. Vid samtliga lokaler förutom 
Nerängarna förekommer kortare perioder av dränkning, som inte är direkt anslutna till vegeta-
tionsperiodens början eller slut, på nivån 10 cm under grangränsen. 

 
Tabell 3. Tidsperiod för dränkning över nivån 10 cm under grangräns för undersökta lokaler. För Bellen, Flen 
och Nerängarna saknas uppgifter om vattennivåer för åren 1997-2004. Dessa år är markerade U.S (uppgifter 
saknas). Fält markerade med I.D indikerar att dränkningen inte har överstigit nivån 10 cm under grangränsen. 
 

 Bellen 1 Bellen 2 Bolmen 1 Bolmen 2 Flen Nerängarna Rottnen Viren 

1997 U.S U.S I.D I.D U.S U.S 
0513-0615 
0728-0822 

I.D 

1998 U.S U.S I.D I.D U.S U.S 0814-0916 I.D 

1999 U.S U.S 
0424-0429 
0515-0525 

I.D U.S U.S I.D I.D 

2000 U.S U.S I.D I.D U.S U.S 0415-0517 I.D 

2001 U.S U.S I.D I.D U.S U.S 0930-1115 
 
0922-1115 
 

2002 U.S U.S 0706-0709 I.D U.S U.S I.D I.D 

2003 U.S U.S I.D I.D U.S U.S I.D I.D 

2004 U.S U.S 0720-0729 0722-0729 U.S U.S 0713-0730 
0415-0417 
0717-0730 

2005 0612-0615 0608-0616 I.D I.D 0617-0627 I.D I.D I.D 

2006 I.D I.D 0501-0603 0502-0602 I.D 1025-1115 
0501-0511 
1114-1115 

I.D 

2007 0627-0701 
0627-0702 
0805-0810 

0724-0807 0725-0805 0705-0707 1109-1115 
0723-0919 
0929-1025 
1031-1115 

 
1007-1017 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Växtzonering 
Analysen av växtförekomsternas dränkningsvaraktighet visade en signifikant skillnad mellan 
arter (tabell 4). Däremot finns ingen skillnad mellan lokaler inom sjö eller mellan de under-
sökta sjöarna (tabell 4).  
 
Tabell 4. Skillnader i våtmarksväxters utbredning i förhållande till dränkningsvaraktighet (medelvärden ± stan-
dard avvikelser) vid Hornsjön och Triberga mosse, två lokaler vid respektive sjö. Full faktoriell ANOVA P<0,05 
på arcsin transformerade värden. 
 
Effekt SS DF MS F P 
Intercept 294,9934 1 294,9934 7215,815 0,000000 
Sjö 0,1372 1 0,1372 3,357 0,067423 
Lokal 0,0141 1 0,0141 0,346 0,556663 
Art 31,2855 10 3,1286 76,527 0,000000 
Sjö*lokal 0,0079 1 0,0079 0,193 0,660335 
Sjö*art 0,5178 10 0,0518 1,267 0,245941 
Lokal*art 0,2508 10 0,0251 0,613 0,803027 
Sjö*lokal*art 0,4156 10 0,0416 1,017 0,427704 
Error 24,0383 588 0,0409   
Total 351,6606 632    
 
Tukey post hoc analysen, P<0,05, visar att fyra arter, vattenmynta (Mentha aquatica), fräken 
(Equisetum sp.), revsmörblomma (Ranunculus repens) och spikblad (Hydrocotyle vulgaris) 
inte var skilda från strandens medeldränkningsvaraktighet (figur 9) och kan därmed inte skil-
jas från en slumpmässig fördelning. Resultatet visar vidare att det inte fanns några diskreta 
växtsamhällen utmed de undersökta strandgradienterna utan att arternas utbredning avlöste 
varandra i ett kontinuum med diffusa gränser (figur 10 och 11).    

 
 
Figur 9. Dränkningsvaraktighet (medelvärde ± standard avvikelse) för slumpmässigt valda strandpositioner (A) 
och för strandväxters förekomst (B-K) vid Hornsjön och Triberga mosse, på Öland. ANOVA utfördes på arcsin 
transformerade värden som sedan återtransformerats till procent i diagrammet. Bokstäver ovan respektive art 
visar vilka arter som inte är signifikant skilda (Tukey post hoc test P>0,05). 

 



  

För de 10 arter som ingick i den statistiska analysen och för ag och blåtåtel visas i figur 10 
och 11den faktiska utbredning, i förhållande till dränkningsvaraktighet, och förekomst fre-
kvens för samtliga avvägda individer för respektive art. Arterna har en utbredning som spän-
ner över en stor variationsbredd i dränkningsvaraktighet.  Flera arter uppvisar ett tydligt före-
komstmaximum utmed gradienten i dränkningsvaraktighet. 
 
 

 
Figur 10.  Den faktiska utbredningen i förhållande till dränkningsvaraktighet och förekomst frekvens för samtli-
ga avvägda individer för respektive art. Det kan utläsas att arterna har en utbredning inom ett stort spann för 
dränkningsvaraktighet.  Flera arter uppvisar ett tydligt förekomstmaximum utmed gradienten i dränkningsvarak-
tighet. 
 

Figur 11. Undersökta Den faktiska utbredningen i förhållande till dränkningsvaraktighet och förekomst frekvens 
för samtliga avvägda individer för respektive art. Det kan utläsas att arterna har en utbredning inom ett stort 
spann för dränkningsvaraktighet.  Flera arter uppvisar ett tydligt förekomstmaximum utmed gradienten i dränk-
ningsvaraktighet. 

 



  

4. Diskussion 
Detta arbete har fokuserat på att undersöka granens utbredning vid stränder i förhållande till 
en varierande vattennivå och att fastställa en säker utbredningszon för gran i förhållande till 
dränkningsvaraktighet. Dessutom har våtmarksväxters utbredning i förhållande till dränk-
ningsvaraktighet studerats. Dessa båda delstudier har sedan legat till grund för framtagandet 
av en lämplig vattenregim för Sjöstorps naturreservat. Denna ger genom den dränkningsva-
raktighet som varje nivå får förutsättningar för en välutvecklad växtzonering av fuktängs-, 
låg- och högstarrsarter utan att påverka granens överlevnad i kalkbarrblandskogen negativt. 
 
Utbredningszon för gran 
Om vattenregimen har en avgörande betydelse för hur gran och andra växter utbreder sig i 
strandgradienter skulle man kunna förvänta sig att de undersökta lokalerna inte ska vara skilda 
från varandra med avseende på hur grangränsen förhåller sig till dränkningsvaraktigheten vid 
10 cm under grangränsen. Den statistiska analysen visar dock att Rottnen skiljer sig från alla 
övriga sju lokaler (figur 3). Mellan de övriga sju lokalerna finns inga skillnader.  
 
Det finns tydliga skillnader mellan Rottnen och de övriga lokalerna som kan utläsas av resul-
taten från jämförelsen mellan de olika lokalernas medeldränkningsvaraktigheter (figur 4 och 
5). Resultatet visar att variationen i dränkning mellan lokaler är relativt små ner till 10 cm 
under grangränsen. Undantaget från detta är Rottnen vars dränkningsvaraktighet ökar kraftigt 
redan vid 7 cm under grangränsen. Med ett ökat lodrätt djup från grangränsen kan man se att 
skillnaderna i dränkningsvaraktighet mellan de olika lokalerna ökar.  Detta samband visas 
även i figur 6 där avvikelserna är relativt små fram till 10 cm under grannivå för att sedan få 
en ökad spridning. Även här ser man att Rottnen avviker och står för en ökad avvikelse från 
den beräknade regressionslinjen redan vid 7 cm. Den största andelen av de avvägda granarna 
påverkas av dränkningsvaraktigheterna mellan 10-15 cm under grangränsen (figur 8) dvs. på 
den nivå där den minsta spridningen finns. Värdena inom denna nivå skulle kunna tolkas som 
en tröskelnivå.  

Granens utbredning på nivåer under grangränsen både vad beträffar utbredning på respektive 
lokal och procentuell fördelning per nivå indikerar ytterligare att varaktigheten för dränkning 
påverkar granens utbredning. Man kan se av figur 7 och 8 att utbredningen av gran är tydligt 
koncentrerad mot grangränsen och de lägre dränkningsvaraktigheterna. Vid Rottnen, med en 
tidigt stigande medeldränkningsvaraktighet, är utbredningen starkt koncentrerad runt gran-
gränsen.  Övriga lokaler har en vidare topografisk utbredning än Rottnen. Detta beror troligen 
på att dränkningsvaraktigheterna inte är lika starka på dessa lokaler. Detta kan belysas genom 
att de lägst placerade granarna vid Rottnen fanns på 3 cm under grangräns, vilket innebär att 
dränkningsvaraktigheten 10 cm under den nivån är 20,3 %. För de övriga lokalerna kan kon-
stateras att deras lägst placerade granar påverkas av dränkningsvaraktigheter som är lägre än 
vad Rottnens lägst placerade granar påverkas av. Ett undantag är dock Bellen 2 där två granar 
står på nivåer som påverkas av dränkningsvaraktigheter på 51 respektive 55 %, vilket torde 
vara letalt för dem.  
 
Granens förmåga att klara dränkning påverkas av flera faktorer varav när under växtperioden 
dränkningen inträffar är en. Om dränkningen sker på våren, när rotaktiviteten ännu inte hunnit 
ta fart efter vintern eller fortfarande är låg, klarar granen en långvarig dränkning bättre. Det 
samma gäller för dränkning sent på hösten när rotaktiviteten har börjat avta. Sker dränkningen 
däremot på sommaren blir situationen mer allvarlig för granen och om dränkningsperioden 
varar uppemot 3-4 veckor (ca 10-13 % av vegetationsperioden) riskerar granen att dö (Mag-
nusson T. personlig kontakt 080627). Både längden på dränkningsperioden och tidsperioden 

 



  

mellan två dränkningsperioder har en avgörande roll. Om tidpunkten för en efterföljande 
dränkning ligger för nära den första kommer den att verka som en förlängning av de tidigare 
ogynnsamma förhållandena. Om det däremot blir ett betydande glapp mellan översvämning-
arna blir det en längre sammanhängande period med gynnsamma förhållanden för växterna att 
återhämta sig och tillväxa under (Keddy, 2000).  

För de undersökta sjöarna kan konstateras att merparten av de tidsperioder med en dränkning 
som överstiger nivån 10 cm under grangränsen infaller under sommaren (tabell 3). Om dessa 
perioder skulle vara långvariga kan de påverka granen negativt. Endast i tre fall, Rottnen 
1997, 1998 och 2007, har dock dränkningen överstigit 10 %. För de bägge lokalerna i Bolmen 
inträffade en period med mer än 10 % dränkning under maj månad 2006. Denna period få 
anses ligga under ett skeende när rotaktiviteten fortfarande är relativt låg och därmed har 
dränkningen inte samma starka påverkan som under en period med större rotaktivitet. För de 
undersökta sjöarna är det endast under två år, 1997 och 2007, och vid en lokal, Rottnen, som 
tidsperioder mellan långvariga dränkningar har varit anmärkningsvärt korta. Det är sannolikt 
att dessa dränkningar, vid respektive år, har verkat som en enda lång dränkningsperiod på 
granen. Om det inte finns ytterligare faktorer som avgör toleransen för dränkning är det san-
nolikt att dessa perioder skulle vara letala för granen.  

Även hur snabbt vattenhöjningarna sker kan vara av betydelse för hur gran klarar dränkning. 
Effekterna kan bli mindre dramatiska om grundvattenhöjningen är successiv under flera år, 
och om vattennivån inte höjs ända till markytan. Gran – framför allt småplantor – har en viss 
förmåga att bilda adventivrötter från stambasen och grovrötter som ligger nära markytan, och 
kan på så sätt omfördela sitt rotsystem (Magnusson T. personlig kontakt 081104).  Detta gör 
det tänkbart att granbestånd vid sjöar som upplever år med höga vattennivåer på en mer regel-
bunden bas skulle kunna ha välutvecklade adventivrötter som underlättar att klara av dränk-
ningen.  

Ytterligare en faktor, som kan påverka granens förmåga att klara dränkning bättre är ifall 
grundvattnet är rörligt eller inte. Om grundvattnet är rörligt kommer inte vattnet att hinna bli 
helt syrefritt under sin förflyttning, vilket ett stillastående vatten blir (Sjörs, 1971).  Rörligt 
grundvatten leder till att granens rötter klarar sig bättre under dränkningsperioden.    

Dessa faktorer skulle kunna vara delförklaringar till att granbeståndet vid Rottnen klarat sig 
trots de långvariga perioderna med dränkning under sommaren. Rottnen är den sjö som inom 
de för studien tillgängliga åren har haft flest antal dränkningar över nivån 10 cm under gran-
gränsen. Detta skulle kunna ha lett till ett mer utvecklat adventivrotsystem som gynnar gra-
nen, vilket skulle kunna förklara granens förmåga att överleva dränkningarna 1997 och 2007. 
Med ett mer utvecklat adventivrotsystem är det möjligt att granen under dränkningsperioderna 
inte upplevt samma stress som under omständigheter utan ett. Detta kan i sin tur betyda att de 
perioderna, även om de varit korta, utan dränkning har varit tillräckliga för att granen ska 
återhämta sig och överleva. Om dessutom det undersökta strandområdet vid Rottnen har ett 
rörligt grundvatten skulle detta ytterligare gynna granens överlevnad under perioder med 
dränkning.  Dock är inte grundvattnets eventuella rörelser undersökta vid någon lokal så det 
går inte att dra några slutsatser utifrån det.  

Ovan nämnda resonemang skulle även kunna förklara de två granar vid Bellen 2, som har 
överlevt dränkningsvaraktigheter på 51 respektive 55 %. Då det endast funnits tillgång på 
vattensiffror för perioden 2005 – 2007 kan man inte säga något om hur pass vanligt före-
kommande dränkning på denna nivå är vid lokalen. 

 



  

Studiens mål var att identifiera en säker zon för vilken dränkningsgrad gran tål. Från under-
sökningen av DV-10 är spannet på dränkningsvaraktigheten från 1,27 % upp till 11,21%. Att 
inkludera Rottnens värde i ett utvärderande om en säker zon är dock inte att rekommendera 
eftersom Rottnen skilde sig från övriga lokaler. Tittar man på de övriga sju lokalerna som inte 
skilde sig åt får de ett medelvärde på 2,91 % för DV-10. Med vetskap om att undersökningen 
är utförd på medelvärden för både dränkningsvaraktighet och grannivåer kan denna nivå kän-
nas trygg. Anledningen är att medelvärdena innehåller värden för både kraftigare dränkningar 
och lägre stående granar.  
 
Växtzonering 
Studien över hur växtzoneringen fördelar sig över strandgradienten vid Hornsjön och Triberga 
mosse visar att det inte finns någon skillnad mellan lokalerna inom de båda sjöarna för hur 
arterna fördelas.  
 
Resultatet från min studie visar att det finns skillnader i utbredningen mellan arter (figur 9). 
Det går dock inte att urskilja några tydliga gränser för olika växtsamhällen utan förändringar-
na sker gradvis. Detta innebär att community-unit teorin om strikta gränser mellan olika växt-
samhällen (Keddy, 2000) inte gäller för dessa sjöar. Istället har varje art en individuell ut-
bredning vilket flera studier har visat (van der Valk, 2006).  Anledningen till att zoneringar i 
stranden trots allt visuellt kan upplevas som distinkta, är att det i varje zon finns en eller flera 
dominerande arter av samma växttyp medan i angränsande zoner dominerar arter av andra 
växttyper (van der Valk, 2006).  Detta mönster kan ses i figur 10 och 11, med tydligt domine-
rande arter för olika dränkningsvaraktigheter och att det är diskreta gränser mellan dessa.  
 
Även om gränserna är diskreta mellan låg-, högstarrsarter och vass framträder ändå betydelse-
fulla varaktigheter på dränkningen (figur 10 och 11). Av lågstarrsarterna kan ses att blåtåtel 
och agnsäv (Eleocharis uniglumis) är de arter som har den högsta andelen av sin utbredning 
koncentrerade till en nivå av dränkning. Det är även tydligt att deras faktiska utbredning i 
förhållande till dränkning har ett stort spann. Blåtåtel förekommer på nivåer med dränkning 
upp till 40 % och agnsäv på nivåer med upp till 76 % dränkning.  För högstarrsarterna kan 
utläsas att av de avvägda bunkestarrs (Carex elata) plantorna finns den största procentuella 
fördelningen vid nivåer med 46 % dränkningsvaraktighet och för ag finns den största procen-
tuella förekomsten vid nivåer som upplever dränkningsvaraktigheter på 88 %. Dock är span-
net för arterna vida utbrett runt dessa tal. Bunkestarrs utbredning börjar vid nivåer som har 39 
% dränkning och slutar vid nivåer med 88 % dränkningsvaraktighet. För ag är detta spann 54 
% - 100 % dränkning. Detta ligger i linje med det faktum att många lågstarrsarter kan tolerera 
dränkning så lång tid som upp mot ett år men inte en permanent dränkning. Högstarrsarter och 
även vass klarar däremot permanent dränkning men även perioder på ett år eller mer utan stå-
ende vatten (se översikt i van der Valk, 1991).   
 
Av de undersökta arterna är inte vattenmynta, fräken, revsmörblomma och spikblad skilda 
från medeldjupet i stranden. Detta gör att det inte går att utesluta att det är slumpen som har 
styrt deras placering i gradienten. Den enda art vars utbredning verkligen går att särskilja från 
alla andra arter är bladvass. Det är med de rådande förhållandena – välhävdat - på alla fyra 
lokalerna helt förväntat. Om lokalerna haft en svagare hävd är det sannolikt att vassen expan-
derat inåt och därmed inte varit skild från alla andra arter.  
 
Det är sannolikt att detta resultat inte gäller för alla sjöar och våtmarker. Arters utbredning i 
strandgradienten är inte bara beroende av dränkningsvaraktigheten. Artsammansättningen och 
den därav uppkomna konkurrenssituationen har en avgörande betydelse. Flera studier har vi-

 



  

sat att arter som när de växer oberoende av varandra har samma utbredning i förhållande till 
dränkning. Däremot när de växer på samma lokal har de skilda utbredningar och det pga. att 
den starkare har konkurrerat ut den andra arten och därmed tvingat ut den till en mindre opti-
mal zon (se översikt i Keddy, 2000). Till detta kommer även hävdens betydelse för arters ut-
bredning och artsammansättningen. Utan hävd kommer de konkurrenskraftigare högstarrsar-
terna att avancera uppåt i gradienten och därmed konkurrera ut svagare arter (se översikt i 
Tonderski et al, 2003). Just hävden kan vara en betydelsefull faktor för att det inte finns någon 
skillnad mellan Hornsjön och Triberga mosse. Då båda områdena, sedan lång tid, är välhäv-
dade kan det tillsammans med dränkningsvaraktigheten ha skapat likartade gradienter.  
 
Förslag till vattenregim för Sjöstorps naturreservat 
Då inga hydrologiska undersökningar har gjorts inom detta arbete är den föreslagna vattenre-
gimen framtagen med utgångspunkt från den ekologiska funktion som dränkningsvaraktighe-
ten har på växters utbredning. Med hjälp av avvägning kunde medelgrangränsen beräknas till 
0,73 meter över den djupaste delen i våtmarken Den föreslagna vattenregimen för våtmarken i 
Sjöstorps naturreservat är utformad så att dränkningsvaraktigheten 10 cm under den beräkna-
de grangränsen inte överstiger det värde för en säker utbredningszon för gran som studien 
visar (se ovan). Resultaten från delstudien om hur växtzoneringen breder ut sig i förhållande 
till dränkningsvaraktighet vid Hornsjön och Triberga mosse har använts för att utforma vat-
tenregimen så den att ska kunna ge förutsättningar för en välutvecklad zonering med förut-
sättningar för både lågstarr- och högstarrsarter (figur 12). 
 

 
Figur 12. Föreslagen vattenregim för Sjöstorps naturreservat.  
 
För att uppnå önskad effekt av den föreslagna vattenregimen vad beträffar gran ska det ske en 
manuell reglering av nivån så att den inte överstiger den fastställda säkra dränkningsvaraktig-
heten för gran efter 21 april. Övriga nivåer går även de att aktivt reglera, vilket innebär att 
regimen inte kommer att överstiga givna nivåer. Vid ett passivt reglerande med ett dämme 
som bara låter vatten rinna ut när det överstiger 0,63 m ö d kommer takten på sänkningen av 
nivån i våtmarken att bero på skillnaden mellan nederbörden och avdunstningen. Detta sätt att 
sköta vattenregimen kommer att innebära att det blir både högre och lägre dränkningsvarak-
tigheter än de föreslagna värdena över åren. Detta behöver dock inte vara negativt för starr-
gradienten. Inga gradienter är stabila, de förändras hela tiden utefter de abiotiska och biotiska 
förutsättningarna (van der Valk, 2006). År med lägre vattennivåer kan gynna groningen från 

 



  

fröbanken (Seabloom et al, 2001) och därmed mångfalden då fröbanken kan innehålla frön 
från annueller som bara får möjlighet att växa under dessa år (van der Valk, 1991). De föränd-
ringar som kan ske i ett växtsamhälle i samband med mellanårsvariationer i vattenregimen är: 
ökning i biomassa från ett år till nästa genom tillväxt från groddplanta till vuxen, fluktuationer 
i förekomst inom ett område från ett år till ett annat och succession genom tillkomst av nya 
arter (van der Valk, 2006).  Den faktor som skulle påverka starrvegetationen mest negativt i 
en framtida restaurerad våtmark i Sjöstorp är en succession av terrestra arter. Detta kommer 
att kunna undvikas även med mellanårsvariationer i vattenregimen så länge högvattenåren är 
återkommande. 
 
Våtmarksbassängen i Sjöstorps naturreservat har en morfometri som endast ger möjlighet till 
relativt smal zonering med lågstarr. Avvägningen visar att bassängen har två relativt kraftiga 
nivåtrösklar (figur 13). Runt merparten av våtmarken kommer dessa trösklar mycket tätt efter 
varandra, undantaget från detta är ett område i sydost där trösklarna ligger längre ifrån var-
andra och ger bättre förutsättningar för en bredare zonering med lågstarrsarter (bilaga 6). I 
väst där den forna våtmarken expanderade till de centrala och södra delarna är topografin mer 
flack (bilaga 6). I figur 13 visas ett utsnitt från strandzoneringen i den sydöstra delen av det 
avvägda området. De två trösklarna syns tydligt. Vidare ger figuren en schematisk bild på hur 
vegetationen kan breda ut sig med den föreslagna vattenregimen. 

 
 
Figur 13. Utsnitt av stranden från den sydöstra delen av det avvägda området. Figuren ger även en schematisk 
bild av hur vegetationen kan fördelas med den föreslagna vattenregimen. 
 
Vid höjningar av medelvattennivån kommer vegetationsgradienterna att förflyttas upp på hög-
re nivåer (van der Valk, 1991) med förbehåll för om höjningen är ≥ 1 m vilket kan resultera i 
avdöende hos högstarrsarter (de Swart et al, 1994). Dessa förändringar i gradienten är dock 
långsamma vilket gör att det kan ta många år innan förändringarna slår igenom (de Swart et 
al, 1994). Detta gör att fuktängs- och lågstarrsarterna kan komma att försvinna från gradien-
ten. Har arterna vindspridda frön kan dessa finnas högre upp än arternas tidigare förekomst 
och kan då skapa en ny fuktäng- lågstarrzon när de terrestra arterna dör av dränkningen. Om 
inte kan det ta flera år för en ny fuktäng- lågstarrzon att utvecklas (van der Valk, 1991).  
En avgörande faktor för hur många arter som kan komma att förloras vid en höjning av me-
delvattennivån är magnituden på höjningen – ju större magnitud desto fler arter riskerar man 
att förlora (van der Valk, 1991). För att minska risken för eliminering av arter är mindre nivå-
höjningar under en längre period istället för en stor höjning oftast att föredra. 
 

 



  

För den kvarvarande våtmarken i Sjöstorp skulle den föreslagna vattenregimen sannolikt gyn-
na starrvegetationen, även vid en direkt höjning. För högstarrsarterna, framför allt ag och 
vass, kommer troligtvis inte en direkt höjning innebära en letal påverkan då bassängen i Sjös-
torp inte är så djup att arterna skulle vara begränsade av djupet. De möjliga negativa effekter-
na som kan uppstå med den föreslagna vattenregimen är en minskad vegetativ förökning pga. 
stress från den högre vattennivån och det faktum att stående vatten hindrar frögroning (de 
Swart et al, 1994). Om vattenregimen tillåts att ha mellanårsvariationer är det dock troligt att 
dessa effekter blir mycket små. För lågstarrsarterna som med nuvarande, i stort sett obefintli-
ga, vattenregim har fått ge vika för expanderande terrestra arter kommer en ny vattenregim 
med högre vattenstånd ge möjlighet att återkolonisera högre nivåer i gradienten när de terrest-
ra arterna dör av pga. dränkningen. Det är att rekommendera att man innan en vattenhöjning 
tar bort så stor del som möjligt av den terrestra floran som vuxit ut i våtmarken sedan utdik-
ningen för att underlätta för lågstarrsarter att etablera sig. Dessutom kommer ett borttagande 
av de terrestra vedartade växterna ge effekt i form av mer vatten i våtmarken eftersom de kan 
hålla stora mängder vatten.  Underifrån kommer dock lågstarren att möta konkurrens av den 
med vattennivå avancerande högstarren. Detta kan innebära ett stort problem för lågstarrsgra-
dienten då högstarren är mer konkurrenskraftig och har fördelen av att tåla högre dränknings-
varaktighet men samtidigt inte har några problem med att överleva i torrare delar av gradien-
ten (van der Valk, 1991).  Detta leder till den oundvikliga konsekvensen att om det inte sker 
störningar i form av bete eller slåtter kommer det att ske en igenväxning med avancerande 
högstarr och därmed ett utdöende av lågstarrsarter.  
 
I de centrala och södra delarna av den forna våtmarken finns idag ingen örtartad våtmarksve-
getation kvar. För detta område kommer återkolonisationen vara beroende av spridning från 
den nordöstra delen och av en eventuell fröbank. 
 
CSS hypotesen (core-satelitte species hypothesis) förutsäger ett bimodalt mönster för arters 
regionala utbredning.  Många arter som är regionalt vanliga, många arter som är ovanliga och 
få intermediära arter. Detta ger två grupper av arter: ”kärnarter” - lokalt talrika och regionalt 
vanliga, och ”satellitarter” som förekommer med liten abundans på få lokaler (Hanski 1982). 
En studie av nyanlagda våtmarker i sydvästra Skåne fann att det var få ”satellitarter” som 
fanns bland kolonisatörerna (Tonderski et al, 2003).   
 
För vegetationsutbredningen i Sjöstorp skulle detta innebära att ”kärnarterna” – ag, vass, blå-
tåtel och pors, har störst sannolikhet att kolonisera de återskapade delarna av våtmarken me-
dan ”satellitarterna” – t ex loppstarr (Carex pulicaris) och revlummer (Lycopodium annoti-
num) kommer att få det svårare. Ytterligare en faktor som kan vara problematisk vid etable-
ring av arter är konkurrenssituationen – en arts konkurrensförmåga kan direkt kopplas till dess 
storlek (Tonderski et al, 2003). Om storväxta arter får dominera kommer detta att inverka 
negativt på andra arters möjlighet att kolonisera och överleva i området. Från restaurerings-
projekt av strandängar är det känt att bete och/eller slåtter gynnar många trängda våtmarks-
växter. Självfallet är även vattenregimen, och då variationen i vattennivån, en avgörande fak-
tor för att skapa vegetationsgradienter i våtmarken (Tonderski et al, 2003).  
 
Inför ett återskapande av en naturligare vattenregim i Sjöstorp är det viktigt att ha en klar mål-
sättning om hur man vill att våtmarkens och den angränsande terrestra floran ska utvecklas. 
Om målsättning innefattar en önskan om att även återskapa den vegetationssammansättning 
som fanns innan utdikningen är det att rekommendera att det bör bedrivas hävd av området i 
form av slåtter. 
 

 



  

5. Slutsats 
Genom studien vid de åtta småländska stränderna har en säker utbredningszon för gran i för-
hållande till dränkningsvaraktighet 10 cm under markytan kunnat identifieras. Denna zon in-
nebär att gran tål en dränkningsvaraktighet på 2,91 % under vegetationsperioden på nivån 10 
cm under markytan. Då medelvärde både för granutbredningen som för dränkningsvaraktighe-
ten användes vid studien är det troligt att gran dock tål en något högre varaktighet av dränk-
ning. Även det faktum att Rottnen skilde sig från de övriga lokalerna visar att granen under 
vissa förutsättningar klarar en högre dränkningsvaraktighet. Här finns underlag för vidare 
studier att närmre undersöka vilka faktorer som ytterligare påverkar granens förhållande till 
dränkning. 
 
Att olika våtmarksväxter skiljer sig åt i utbredning i förhållande till dränkningsvaraktighet 
visades i studien av Hornsjön och Triberga mosse. Resultatet visar även att det inte finns någ-
ra distinkta gränser mellan olika växtsamhällen utan förändringarna sker gradvis. Man kan 
dock se att flera arter har sin största procentuella utbredning vid en dränkningsvaraktighet. 
Detta kan ge en chimär bild av att det finns tydliga gränser mellan både arter och växtsamhäl-
len.  
 
Inför restaurering av våtmarken i Sjöstorps naturreservat är det av vikt att det finns en klar 
målsättning med projektet. Om målsättningen är att återskapa en så stor våtmarksareal som 
möjligt utan att ha en negativ inverkan på granen i kalkbarrbladskogen finns från denna studie 
en första riktlinje för maxvattennivå och dränkningsvaraktighet som inte påverkar granen ne-
gativt. Om målsättningen dessutom innefattar att ge förutsättningar för den hävdgynnade flo-
ran, som det idag endast finns en spillra kvar av, krävs det en aktiv skötsel med slåtter i våt-
marken.  Slåtter skulle även kunna gynna satellitarternas etablering i de central och sydliga 
delarna av den forna våtmarken. 
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Bilageförteckning 
1. Flygfoto över Sjöstorps naturreservat 1940 - tal. 
2. Flygfoto över Sjöstorps naturreservat 1970 - tal. 
3. Flygfoto över Sjöstorps naturreservat 2000 - tal. 
4. Förteckning över inventerade kärlväxter vid Hornsjön och Triberga mosse. 
5. Dränkningsvaraktigheter och grangräns vid respektive sjö 
6. a) Flygfoto över Sjöstorps naturreservat 1940 – tal med markering som visar nuvaran-

de våtmarksareal. 
b) Bild över avvägningen vid Sjöstorps naturreservat. 

 



  

Bilaga 1. Flygfoto över Sjöstorps naturreservat 1940 - tal. 
 

 



  

Bilaga 2. Flygfoto över Sjöstorps naturreservat 1970 - tal. 
 

 



  

Bilaga 3. Flygfoto över Sjöstorps naturreservat 2000 - tal. 
 

 
 
 
 

 



  

Bilaga 4. Förteckning över inventerade kärlväxter vid Hornsjön och Triberga mosse.  
 
Ag (Cladium mariscus) 
Agnsäv (Eleocharis uniglumis)* 
Blodrot (Potentilla erecta)* 
Blåtåtel (Molinia caerulea) 
Bunkestarr (Carex elata)* 
En (Juniperus communis) 
Fräken (Equisetum sp.)* 
Hirsstarr (Carex panacea)* 
Hundstarr (Carex nigra) 
Revsmörblomma (Ranunculus repens)* 
Ryltåg (Juncus articulatus)* 
Slidsilja (Cnidium dubium) 
Strandlysing (Lysimachia vulgaris) 
Spikblad (Hydrocotyle vulgaris)* 
Tuvtåtel (Deschampsia cespitosa) 
Vass (Phragmites australis)* 
Vattenmynta (Mentha aquatica)* 
Älväxing (Sesleria uliginosa) 
Ängsvädd (Succisa pratensis) 
Ärtstarr (Carex viridula) 
 
(Krok et al, 1994 och Mossberg et al, 2003) 
 
* Arter som inventerades vid alla fyra lokalerna och ingår i statistiska undersökningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Bilaga 5. Dränkningsvaraktigheter i förhållande till nivå, meter över havet, under vegetations-
perioden för de år som ingår för respektive lokal i undersökningen. Dessutom visas medelni-
vån för de 25 lägst placerade granar som avvägdes vid respektive lokal, grangränsen.  
 

 

 



  

Bilaga 6 a. 
Det inringade området är den idag kvarvarande våt-
marken där avvägningsarbete har utförts.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 6 b. 
Visar bild över det avvägda området i Sjöstorps naturreservat. Bilden är framtagen i ArcGIS 
och interpoleringar mellan mätpunkter är gjorda med verktyget Spatial analyse. 
 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


