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ABSTRACT
Calcareous fens constitute a specific habitat which is uncommon in Europe and protected by
the EU habitat directive due to its importance to several threatened species. Hagebyhöga in
Östergötland is a calcareous fen habitat included in the Natura 2000 Networking Programme.
Adjacent to the existing fen, a degraded fen area is situated. The area has been used for
agriculture for several years but is now going to be restored to its former state by the county
administrative board of Östergötland.
When working with restoration of degraded fen areas it is important to aquire knowledge
about the chemical soil conditions. Plant growth limited by phosphorus and low fertility are
characteristic conditions for calcareous fens, whilst arable land usually is highly fertile and
limited by nitrogen.
The purpose of this study is to bring forth useful knowledge for restoring the degraded
calcareous fen of Hagebyhöga. Phytometric assessments have been conducted on samples
from the ground that is going to be restored, to investigate which element limits growth, and
whether the fertility is comparable to that in the fen allready present. The results will be used
when deciding whether the top soil layer needs to be removed, and if that is the case, how
much of the soil needs to be removed to recreate the fen environment.
The samples were collected from two areas (A and B) with different moisture content in the
arable ground and three depths from each area (0-10 cm, 10-30 cm and 30-40 cm). As
reference, a sample from the top soil layer of the existing fen was used. The results from the
phytometric assessment reveals all samples from area A and the sample from area B, 30-40
cm to have plant growth limited by phosphorus. The results also reveals the fertility in all
samples except for area A, 30-40 cm to be significantly higher than the fertility of the existing
fen. Both conditions, low fertility and plant growth limited by phosphorus, are present in the
sample from area A, 30-40 cm.
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SAMMANFATTNING
Kalkkärr utgör ett ovanligt habitat i Europa och skyddas av EU’s habitatdirektiv eftersom det
har flera hotade arter knutna till sig. I Östergötland finns Hagebyhöga Natura 2000-område
som består av kalkkärrsmiljö. Angränsande mot det befintliga kärret finns ett dikat
kärrområde som använts i jordbruket i många år och som nu ska restaureras under ledning av
Länsstyrelsen i Östergötland.
Vid restaurering av dränerade kärrområden är det viktigt att känna till vilka förhållanden som
råder i marken. Kalkkärr karaktäriseras av stark tillväxtbegränsning av fosfor och mycket låg
fertilitet medan jordbruksmark som gödslats ofta är mycket fertil och tillväxtbegränsad av
kväve.
Syftet med den här studien är att skapa underlag för återställande av kalkkärr på den åkermark
som angränsar till Hagebyhögas befintliga kalkkärr. Genom fytometrisk undersökning av
jordprover har utretts vilka förhållanden som råder i åkermarken avseende fertilitet och
tillväxtbegränsande ämne. Studien ska ligga till grund för beslut om huruvida det övre
jordlagret behöver avlägsnas och om så är fallet, hur mycket jord som behöver forslas bort för
att kalkkärrsmiljön ska kunna återskapas.
Samlingsprover togs från två områden med olika fuktighetsgrad (A som var torrare och B som
var fuktigare) och tre djup (0-10 cm, 10-30 cm och 30-40 cm) i åkermarken, samt från övre
jordlagret (0-10 cm) i det befintliga kärret. Resultatet från den fytometriska undersökningen
visar att samtliga prover från område A och provet från område B djup 30-40 cm är
tillväxtbegränsade av fosfor. Resultatet visar även att fertiliteten i samtliga prover utom
område A djup 30-40 cm är signifikant skild från fertiliteten i det befintliga kärret
(medelskottbiomassa varierade mellan 12,0-38,1 mg efter odling i 37 dygn jämfört med
kärrets 4,6 mg). I provet från område A djup 30-40 cm råder både låg fertilitet
(medelskottbiomassa 4,8 mg efter odling i 37 dygn jämfört med kärrprovets 4,6 mg) och
tillväxtbegränsning av fosfor.
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1. INLEDNING
Våtmarker utgör viktiga inslag i vårt landskap och erbjuder ekosystemtjänster som bland
annat möjliggör rekreation och bevarande av biologisk mångfald (Asanti et al 2003). Under
1800-talet startade en omvandling av många våtmarker genom dränering och gödsling
eftersom markerna behövdes i jordbruket, och en stor del av våtmarkerna i Europa försvann
eller förminskades (Van Duren & Pegtel 1999; Sundberg 2006). Idag växer intresset för
våtmarkernas ekosystemtjänster allt mer och på många håll arbetar man för att trygga dessa
markers framtid (Asanti et al 2003). Inom Europeiska Unionen är bevarande av hotade arter
och habitat en viktig del av naturvårdspolitiken och Rådets direktiv 92/43/EEG ger skydd åt
viktiga områden genom Natura 2000. Några av den svenska regeringens miljökvalitetsmål
berör våtmarker och enligt Naturvårdsverket (2007) är det viktigt med bevarande och
återskapande åtgärder för att målen ska kunna uppnås på bästa sätt.
Rikkärr är en typ av våtmark som utgör en unik miljö med stor biologisk mångfald, till vilken
minst 160 rödlistade arter är knutna (Sundberg 2006). Enligt Naturvårdsverket (2007) är
skydd av våra rikkärr ett viktigt steg i arbetet med att bevara den biologiska mångfalden och
säkra hotade arters överlevnad. I Sverige uppskattas det finnas omkring 150 000 hektar
rikkärr varav endast tio procent är belägna i södra Sverige (Sundberg 2006).
Extremrikkärr, eller kalkkärr är en botaniskt mycket artrik typ av rikkärr med stark påverkan
av kalkrikt grundvatten (Wheeler, Shaw & Cook 1992; Verhoeven, Koerselman & Meuleman
1996; Sundberg 2006). Under kalkrika förhållanden med högt pH fixeras fosfor i marken
genom att binda till kalcium vilket ger näringsfattiga förhållanden med fosfor som
tillväxtbegränsande ämne (se sammanfattning i van der Valk 2009, s 131; Verhoeven,
Koerselman & Meuleman 1996). De näringsfattiga förhållandena ger marken en låg
produktionsförmåga som fortsättningsvis kommer att benämnas som fertilitet.
Växterna används ofta som indikatorer för att definiera och avgränsa kalkkärr gentemot andra
rikkärr, och det är också vid växterna som en stor del av bevarandeintresset ligger
(Länsstyrelsen Östergötland 2006). Kalkkärrsvegetation är anpassad till låg fertilitet samt
fosforbrist och är därför konkurrenskraftig under sådana förhållanden (Verhoeven,
Koerselman & Meuleman 1996). De anpassningar för näringsupptag som förekommer hos
växter är mycket olika beroende på om det är kväve eller fosfor som begränsar tillväxten
(Verhoeven, Koerselman & Meuleman 1996). Det är specialiseringarna i kombination med
den låga fertiliteten som tillåter ett stort antal arter att samexistera vilket ger kalkkärrshabitatet
dess rika biodiversitet (Verhoeven, Koerselman & Meuleman 1996). Således är
kombinationen låg fertilitet och fosfor som tillväxtbegränsande ämne en förutsättning för
återskapande av kalkkärrsmiljöer.
I Östergötland ligger Hagebyhöga kalkkärr som skyddas av Natura 2000. Direkt angränsande
mot kalkkärret ligger en åker som tidigare har varit en del av kärret, men som har dränerats
för odlingsändamål. Länsstyrelsen i Östergötland ska restaurera området med målsättningen
att återskapa kalkkärrets naturvärden och få kalkkärrsarter att vandra in (Jonsson 2008). I
åkermarker är fertiliteten ofta betydligt högre än i ett kalkkärr (Van Duren & Pegtel 1999) och
vid restaurering av ett kärr är det viktigt att de hydrologiska förhållandena och markens
ursprungliga geokemiska egenskaper återskapas (Van Duren & Pegtel 1999, Calluna AB
2009). Vid tidigare restaureringar har man framgångsrikt återskapat de markkemiska
förhållandena genom att avlägsna det översta jordlagret och på så vis få bort den alltför
näringsrika jorden (Calluna AB 2009; Van Duren & Pegtel 1999).
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Vilka förhållanden som råder på platsen och hur mycket jord som behöver avlägsnas kan
undersökas på olika sätt. Jordprover kan exempelvis analyseras genom kemisk extraktion av
näringsämnen, genom odlingsförsök in situ eller genom fytometrisk undersökning (Wheeler,
Shaw & Cook 1992; Van Duren & Pegtel 1999). Kemisk extraktion påvisar mängderna av
näringsämnen i jorden men speglar inte alltid biotillgängligheten (Wheeler, Shaw & Cook
1992; Van Duren & Pegtel 1999). Vad som är tillgängligt för växterna att ta upp beror på flera
faktorer i omgivningen som pH, adsorption och jordens struktur (Wheeler, Shaw & Cook
1992; Van Duren & Pegtel 1999). Fytometrisk undersökning sker genom odlingsförsök av en
testart under kontrollerade förhållanden. Genom att tillsätta olika näringsbehandlingar kan
man få en god bild av hur biotillgängligheten av olika näringsämnen i jordprover ser ut, mätt
som skottbiomassa efter skörd (Wheeler, Shaw & Cook 1992; Van Duren & Pegtel 1999).
Jämfört med odlingsförsök in situ är fytometrisk undersökning en praktisk och tidsbesparande
metod (Van Duren & Pegtel 1999). Fytometrisk undersökning på våtmarkssediment har
tidigare gjorts i Sverige av bland annat Carlsson (2003).
Den här studien syftar till att skapa underlag för återställande av kalkkärr på den åkermark
som angränsar till Hagebyhögas befintliga kalkkärr. Fytometrisk undersökning ska göras på
samlingsprover från två områden med olika fuktighetsgrad i den mark som ska restaureras.
Proverna har tagits från tre olika djup vilka har anpassats efter plogdjup och matjordslagrets
djup. Studien ska undersöka om åkerjordens fertilitet skiljer sig från fertiliteten i det befintliga
kärret, samt om kväve eller fosfor är det tillväxtbegränsande ämnet i åkerjorden. Resultatet
ska ligga till grund för beslut om huruvida det övre jordlagret i restaureringsområdet behöver
avlägsnas och om så är fallet, hur mycket jord som behöver forslas bort för att
kalkkärrsmiljön ska kunna återskapas.

2. MATERIAL OCH METOD
2.1 Hagebyhöga kalkkärr
Hagebyhöga kalkkärr är beläget i Vadstena kommun på det kalkrika slättområde som täcker
stora delar av Östergötland. Området är ett naturreservat som ingår i nätverket Natura 2000.
Reservatet består av kalkgräsmarker, fuktängar, rikkärr och källor med tuffbildning. Dessa
naturtyper är sällsynta på Sveriges fastland samt hyser flera hotade arter som för sin
överlevnad är beroende av den speciella miljön (Länsstyrelsen Östergötland 2006). Se kartor i
bilaga 1.

2.2 Restaureringsområdet
Åkern som ska restaureras har odlats och plöjts fram till mitten av 1990-talet, vallskördar har
tagits fram till 2005 och efter det har området använts som betesmark (Jonsson 2008).
Området håller nu på att försumpas 1. Som resultat av markanvändningen består åkerns
översta lager i nuläget av en mullrik jord vars mäktighet enligt provtagningar och sonderingar
gjorda av Stadspartner (2010) varierar mellan 20 och 70 centimeter. Länsstyrelsens plan är att
schakta bort det översta jordlagret från åkern för att sedan med fortsatt grävning förändra
hydrologin för att i så stor utsträckning som möjligt kunna återställa åkern till dess tidigare
kärrkaraktär2. Se kartor i bilaga 1.
1
2

Anneli Lundgren, Naturvårdsförvaltare, Länsstyrelsen Östergötland, E-post den 27 maj 2010.
Anneli Lundgren, Naturvårdsförvaltare, Länsstyrelsen Östergötland, E-post den 18 februari 2011.
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2.3 Provtagning
2.3.1 Restaureringsområdet
Proverna från åkern som ska restaureras togs sommaren 2010 av Stadspartner AB på uppdrag
av Länsstyrelsen. Bedömningen gjordes att fuktigheten skiljer sig över åkern som därför
delades upp i område A, som är torrare, och område B, som är fuktigare. Mulljordens djup
skiljer sig mycket över hela området (Stadspartner 2010) och djupet för uttagen justerades i
fält för att få så likvärdiga prover som möjligt.3 För att hålla nere arbetskostnaderna togs
sammanlagt sex samlingsprover enligt Tabell 1. Varje samlingsprov bestod av ca 5 liter jord
som togs från tre provpunkter vilka var jämnt fördelade över respektive område4 (karta i
bilaga 1). Verktyget som användes var en skruv och proverna förvarades nedfrysta efter
provtagningstillfället (Stadspartner 2010).
Tabell 1. Provtagna djup för område A och område B i den åker i Hagebyhöga som ska restaureras.

OMRÅDE A
0-10 cm
10-30 cm
30-40 cm

OMRÅDE B
0-10 cm
10-30 cm
30-40 cm

De tre provpunkterna är jämnt fördelade över respektive område, men är få relativt områdets
storlek vilket ger en begränsad representativitet. Detta kan ge en viss osäkerhet i hur väl
resultatet överensstämmer med de förhållanden som råder in situ.

2.3.2 Det befintliga kalkkärret
Som referens togs ett samlingsprov från det befintliga kärret. Provet togs 1 mars 2011 och
förvarades kallt fram till odlingstillfället. Provet togs i den del av kärret vars habitat betecknas
som rikkärr eftersom denna mark gränsar direkt mot restaureringsområdet samt utgör den
dominerande habittattypen i kärret och därför bör utgöra en relevant referens. Provpunkterna
valdes slumpmässigt inom ett triangelformat område vars hörn ligger på följande koordinater:
N 64o 83.180 E 014o 49.785
N 64o 83.144 E 014o 49.783
N 64o 83.163 E 014o 49.745
Provdjupet var 0-10 cm, antalet punkter var ca 40, den totala volymen var ca 2 liter och
proverna togs med ett sonderingsborr (cylinder med 2,2 cm).

2.4 Fytometrisk undersökning
Fytometrisk undersökning är ett beprövat sätt att jämföra jordprover med avseende på
tillväxtbegränsande ämne och fertilitet. Metoden innebär odling av en testart och visar hur
biotillgängligheten av näringsämnen ser ut (Wheeler, Shaw & Cook 1992).
I den här undersökningen användes rörflen, Phalaris arundinaceae, som testart eftersom den
tidigare har visat sig lämplig för den här typen av metod (Wheeler, Shaw & Cook 1992,
Carlsson 2003). Den sort som användes här var Bamse. Frön av Phalaris arundinaceae
förgroddes på groningspapper tills den första roten blev synlig. Jorden fördelades i krukor
(666 cm, ca 215 ml) och därefter valdes frön med likartad utveckling ut och planterades ett
3
4

Anneli Lundgren, Naturvårdsförvaltare, Länsstyrelsen Östergötland, muntlig information den 26 januari 2011.
Lisa Björk, Geotekniker, Stadspartner AB, muntlig information den 19 maj 2011.
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per kruka. Odlingarna placerades i ett växthus med en temperatur på ca 25oC och ca 17
timmars belysning per dygn. Försöket pågick mellan 15 mars och 21 april 2011.
Krukorna placerades i åtta plastbackar i vilka vatten hela tiden hölls stående för att hålla
jorden vattenmättad. I varje back ställdes 11-12 krukor och så stor rumslig spridning som
möjligt bland krukorna inom replikaten eftersträvades. Inom backarna var placeringen
slumpmässig. Tillsyn och påfyllning av vatten skedde med två till tre dagars mellanrum.
Jord från åkermarksområde A och B och djupen 0-10 cm, 10-30 cm och 30-40 cm odlades
parallellt med jord från kärret. För varje område och djup i åkern odlades fem krukor med
kvävetillsats, fem krukor med fosfortillsats och fem kontroller som enbart fick tillsats av
vatten. Plantorna tilläts etablera sig i sju dagar innan näringsbehandlingar påbörjades.
Näringsdosen enligt nedan tillfördes uppdelad på åtta tillfällen á 5 ml per tillfälle och kruka.
Tillsatserna skedde med två till tre dagars mellanrum och valdes för att motsvara en normal
jordbruksgiva.
Av fosfor tillsattes 40 ml 0,004 M NaH2PO4-lösning, motsvarande 14 kg P/ha
Av kväve tillsattes 40 ml 0,04 M NH4NO3-lösning per kruka, motsvarande 125 kg N/ha
Lösningarna buffrades med NaOH respektive HCl till pH 6,5 eftersom det främjar
biotillgängligheten hos fosfor.
Som referens för jämförelse mot kontrollbehandlingarna på åkerjord odlades fem replikat av
jord från djup 0-10 cm i kärret. Dessa krukor fick enbart vatten (kontrollbehandling). Efter 37
dygn skördades skotten genom klippning jäms med jordytan, och friskvikt vägdes för varje
skott. Delprov av skotten torkades i 80oC i fyra dygn och tilläts sedan svalna en timme i
exsickator. Med ledning av delprovens torrvikt beräknades vattenhalten och skottens torrvikt
beräknades.
Odling i växthus innebär givetvis vissa miljöbetingade skillnader gentemot de förhållanden
som råder i naturen. Påverkan av regnvatten, som vanligtvis har betydligt lägre pH (Bydén,
Larsson & Olsson 2003) än vattnet i kalkkärren, uteblir helt i växthus. I ett kalkkärr har dock
regnvattnet ingen betydande inverkan på kemin, och pH och katjonskoncentrationer varierar
mycket lite som resultat av regnvattnets utspädning (Sjörs & Gunnarsson 2002).

2.4.1 Observationer
Tidigt under försöket, innan gödselbehandlingarna påbörjats dog tre skott, troligtvis av
svampangrepp. Dessa var replikat av kontroll, område A, djup 10-30 cm, fosfor, område B,
djup 0-10 cm och kväve, område B, djup 0-10 cm. Två skott hade onormal tillväxt under hela
försöket, troligtvis någon form av missbildning. Dessa var replikat av kväve, område A djup
30-40 cm och kväve, område B, djup 30-40 cm. Mot slutet av försöket började flera av
skotten gulna i toppen på det äldsta bladet. Detta förekom nästan uteslutande på krukor med
kvävetillsats och kontroller, varav kärrets kontroller var mest drabbade, och orsakades
troligen av näringsbrist.

2.4.2 Ljus
Ljusförhållandena i växthuset uppmättes med Skye Light Sensor and Display Meter System,
SKP 200 enligt tabell 2. För att undvika skillnader knutna till placering arrangerades växterna
med så stor spridning som möjligt inom replikaten. Tabell 2 visar att ljustillgången var god
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och att variationen i fotonflödestähet för fotosyntetiskt aktivt ljus (PPFD) mellan krukorna var
263 µmol/m2/sec ± 12% under soliga dagar och 56 µmol/m2/sec ± 9% under mulna dagar.
Tabell 2. Ljusförhållanden uppmätta i det växthus där den fytometriska undersökningen ägde rum.
Värden är angivna som fotonflödestätheten av fotosyntetiskt aktivt ljus (PPFD) i µmol/m2/sec.

Max
Solig dag
329
Molnig dag 62

Min
236
49

Medel
263
56

2.4.3 Bevattning
För att efterlikna förhållandena i ett kärr hölls vatten stående på en nivå mellan en och tre
centimeter under hela försökets gång. Av praktiska skäl vattnades växterna med dricksvatten
från Växjö kommuns ledningsnät. Vattnet, enligt tabell 3, innehåller inte halter av ämnen som
kan ha påverkat slutsatserna av försöket. Se bilaga 2 för ytterligare praktiska detaljer
angående bevattningen.
Tabell 3. Värden5 uppmätta i Växjö kommuns dricksvatten under den tid det användes för bevattning i
den fytometriska undersökningen.

pH*
Kalcium**
Alkalinitet
Aktivt klor
Fosfatfosfor
Ammonium
Nitrat
Nitrit
Konduktivitet
Hårdhet
Växtbekämpningsmedel

8,1-8,3
10-12 mg/L
100-120 mg/L
Vattnet kloreras inte
0,01 mg/L
< 0,02 mg/L
1,3 mg/L
< 0,003 mg/L
26 mS/m
2,7 odH
Under detektionsgräns

*Högt pH erhålls genom tillsats av Na2CO3
**Kalciumhalten i rikkärr är vanligtvis 49,8 ± 22,4 mg/L (Sjörs & Gunnarsson 2002; se
sammanfattning i Sundberg 2006)

2.5 Statistiska analyser
För statistiska beräkningar användes programmet SPSS statistics version 19 (SPSS INC., IBM
Company 1989, 2010). Med skottbiomassa avses torrvikt för skotten efter odling i 37 dygn.
Tre värden saknades på grund av att växter dött (se 2.4.1 Observationer) och dessa ersattes
med ett medelvärde av samtliga värden.

2.5.1 Tillväxtbegränsande ämne
Näringstillsatsernas och djupets effekt på skottbiomassan analyserades i en fullt faktoriell
tvåvägs variansanalys som beskrivs av modellen:
skottbiomassa = intercept + djup + näring + djup  näring + error
5

Henrik Östman, kvalitetschef VA-avdelningen, Växjö kommun, E-post den 29 mars 2011 och den 13 april
2011.
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där djup och näring är fixa faktorer med tre djupnivåer respektive tre näringsbehandlingar
(kontroll, P-tillsats, N-tillsats). Område A och B analyserades var för sig. För område A
indikerade Levens test att kravet på lika varians inte uppfylldes. Eftersom residualernas
variationsbredd var relativt lika mellan grupperna användes otransformerade data för område
A. För område B krävdes en logtransformering av skottbiomassan för att motsvara kraven på
lika varians i grupperna. Eftersom det fanns en signifikant interaktion mellan huvudfaktorerna
gjordes ett Tukey post hoc test på de nio kombinationerna av faktorer (3 djup  3
näringsbehandlingar) för vart och ett av område A och B.

2.5.2 Fertilitet
För att jämföra fertiliteten i jordproverna med fertiliteten i kärrets översta skikt analyserades
samtliga kontrollprover med en envägs ANOVA. Här jämfördes skottbiomassan i kärret med
skottbiomassan från de två områdenas tre djup som odlats utan näringstillsats (sju prover med
fem replikat). Skottbiomassa var den beroende variabeln och prov var fix faktor. Eftersom det
fanns signifikanta skillnader i modellen gjordes ett post hoc test i form av ett tvåsidigt
Dunett’s t-test där skottbiomassan i kärrprovet jämfördes med övriga markprover. Före
analysen inverterades skottbiomassan för att motsvara kravet på lika varians.

3. RESULTAT
3.1 Tillväxtbegränsande ämne
3.1.1 Område A
Resultatet av odlingen av rörflen i jordprover från tre olika nivåer i åkermarksområde A visar
att både djupet och näringstillsatsen har signifikanta effekter på skottbiomassan efter 37 dagar
(tvåvägs ANOVA, tabell 4). Vidare finns en signifikant interaktion mellan näring och djup.
Skottbiomassans medelvärde för de fem replikaten av respektive jordprov och
näringsbehandling redovisas i figur 2.
Krukor med fosfortillsats har signifikant större tillväxt (Tukey post hoc test, P<0,05) än
krukor med kvävetillsats och kontroller. Kontrollerna i djup 0-10 cm och djup 10-30 cm är
signifikant större än kontrollen i djup 30-40 cm. Kvävebehandlingarna i djup 0-10 cm och
djup 10-30 cm är inte signifikant skilda från kontrollerna i något av djupen eller från
kvävebehandlingen i djup 30-40 cm.
Tabell 4. ANOVA tabell som visar näringsbehandlingens och provdjupets effekt på skottbiomassan i
jordproverna från område A. Analysen har gjorts med otransformerade värden på skottbiomassa.

Intercept
Näring
Djup
Näring  Djup
Error
Total
Corrected Total

SS
18428,796
7859,403
255,869
540,702
461,824
27546,595
9117,799

DF
1
2
2
4
36
45
44

MS
F
18428,8 1436,56
3929,7 306,327
127,935
9,973
135,176 10,537
12,828

P
0,000
0,000
0,000
0,000

R2 = 0,949 (Justerad R2 = 0,938)

9

50

B
B

Torr skottbiomassa (mg)

45

B

40
35
30

Kväve
A

25

A

Kontroll

20
15

Fosfor

AC

AC

C

10

C

5
0
0-10 cm

10-30 cm

30-40 cm

Figur 2. Skottbiomassa (mg torrvikt, medelvärde ± standardavvikelse) vid odling av rörflen i jordprover från tre
provtagningsdjup med tre näringsbehandlingar och fem replikat i åkerområde A. Plantorna skördades efter 37
dygns odling. Staplar med samma bokstav är inte signifikant olika (Tukey post hoc test, P<0.05)

3.1.2 Område B
Variansanalysen visar signifikanta effekter av djup och näringsbehandling tabell 6 samt en
interaktion mellan näring och djup. Skottbiomassans medelvärde för de fem replikaten av
respektive jordprov och näringsbehandling redovisas i Figur 3.
I djup 0-10 cm och 10-30 cm finns inga signifikanta skillnader mellan de olika
behandlingarna (Tukey post hoc test, P<0.05). I djup 30-40 cm är skottbiomassan hos krukor
med fosfortillsats signifikant större än hos kvävebehandling och kontroll (Tukey post hoc test,
P<0.05). Kontrollen i djup 30-40 cm är inte signifikant skild från kvävebehandlingen i djup
30-40 cm, kontrollen i djup 0-10 cm eller från kvävebehandling i djup 10-30 cm. Dock är
kontrollen i djup 0-10 cm och kvävebehandlingen i djup 10-30 cm signifikant skilda från
kvävebehandlingen i djup 30-40 cm.
Tabell 5. ANOVA tabell som visar näringsbehandlingens och provdjupets effekt på skottbiomassan i
jordproverna från område B. Analysen har gjorts med logtransformerade värden på skottbiomassa.

Intercept
Näring
Djup
Näring Djup
Error
Total
Corrected Total

SS
190,653
0,642
1,668
0,973
1,793
195,728
5,075

DF
1,000
2,000
2,000
4,000
36,000
45,000
44,000

MS
190,653
0,321
0,834
0,243
0,050

F
3828,535
6,442
16,744
4,883

P
0,000
0,004
0,000
0,003

R2 = 0,647 (Justerad R2 = 0,568)
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Figur 3. Skottbiomassa (mg torrvikt, medelvärde ± standardavvikelse) vid odling av rörflen i jordprover från tre
provtagningsdjup med tre näringsbehandlingar och fem replikat i åkerområde B. Plantorna skördades efter 37
dygns odling. Staplar med samma bokstav är inte signifikant olika (Tukey post hoc test, P<0.05).

3.2 Fertilitet
Variansanalysen visar att det finns en signifikant skillnad mellan jordprovernas
skottbiomassor (tabell 6). Post hoc testet visar att skottbiomassan i alla prover, utom område
A djup 30-40 cm, var signifikant större än i kärret. Medelskottbiomassan i kärret var 4,6 mg. I
de två övre proverna från område A var medelskottbiomassan efter 37 dygn fyra gånger större
än i kärrprovet (medelvärde 18 mg, tabell 4). I de övre proverna från område B var
medelskottbiomassan sju respektive åtta gånger större än i kärrprovet efter odling i 37 dygn
(medelvärde 33 mg respektive 38 mg, tabell 4). I djup 30-40 cm i område B var
medelskottbiomassan tre gånger större än i kärrprovet (medelvärde 12 mg, tabell 4). Även om
medelvärdena för medelskottbiomassa i kontrollerna för område B djup 0-10 cm och djup 1030 cm är olika (33 mg respektive 12 mg, tabell 4) visar den statistiska analysen ingen
signifikant skillnad mellan dessa.
Tabell 6. Fertiliteten för samtliga kontrollprover uppmätt som skottbiomassa för vart och ett av de fem replikaten
har analyserats i en envägs ANOVA där skottbiomassa är den beroende variabeln. Skottbiomassan är uppmätt
som vikt efter odling i 37 dygn.

Intercept
Prov
Error
Total
Corrected Total

SS
0,369
0,180
0,040
0,602
0,220

DF
1,000
6,000
27,000
34,000
33,000

MS
0,369
0,030
0,001

F
246,392
19,998

P
0,000
0,000

R2 = ,816 (Justerad R2 = ,775)
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Figur 4. Skottbiomassa (mg torrvikt, medelvärde ± standardavvikelse) vid odling av rörflen i jordprover med
kontrollbehandling. Proverna kommer från två områden och tre provtagningsdjup i åkermarken samt ett djup i
kärret. Plantorna skördades efter 37 dygns odling. Staplar märkta med * är signifikant skilda från skottbiomassan
i kärret, ns = non significant (post hoc test i form av tvåsidigt Dunett’s t-test där kärret behandlats som
kontrollgrupp som övriga värden jämförts emot, P<0.05).

4. DISKUSSION
4.1 Tillväxtbegränsande ämne
Enligt resultatet från område A var skottbiomassan efter 37 dygn signifikant större i krukor
med fosfortillsats än vid övriga behandlingar. Detta innebär att fosfor är det
tillväxtbegränsande ämnet i samtliga prover från det torrare område A och att djupet inte har
någon betydelse för vilket ämne som är begränsande. Enligt resultatet från det blötare område
B var fosfor enbart tillväxtbegränsande i provet från djup 30-40 cm. Den här undersökningen
visar inte vilket element som är tillväxtbegränsande i djupen 0-10 cm och 10-30 cm eftersom
inga signifikanta skillnader i skottbiomassa uppvisats. Detta indikerar att tillväxten är
begränsad av ett tredje ämne, eller att kväve och fosfor tillsammans begränsar tillväxten, men
det går inte att säga säkert utan ytterligare tester. Att enbart fosforn skulle vara det
tillväxtbegränsande ämnet i dessa prover kan dock uteslutas.
I vissa fall kan unga plantors tillväxt begränsas starkare av fosfor än av kväve (Wheeler, Shaw
& Cook 1992). Om så varit fallet här borde fosfor ha varit begränsande för alla plantor. Det
faktum att fosfor inte var tillväxtbegränsande i område B djup 0-10 cm och 10-30 cm
indikerar att något annat ämne begränsat tillväxten här och tyder på att en övervikt mot
fosforbegränsning inte skett.
Fosforbrist kan vara relaterad till flera olika faktorer. Som nämnts i inledningen spelar
tillgången på kalcium en viktig roll eftersom kalciumjonerna komplexbinder fosfor och
därmed begränsar fosforns förekomst i markvattnet. I försöket användes kranvatten för
bevattning, vilket sannolikt gav en lägre kalciumhalt vid försöken än vad som råder in situ.
Därmed bör komplexbindningen mellan kalcium och fosfat ha blivit lägre vid
försöksuppställningen än ute i fält. Risken för att det här försöket skulle ha underskattat
biotillgängligheten av fosfor i jordproverna bör därför vara liten.
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Tillgången på biotillgänglig fosfor är beroende av redoxpotentialen. Eftersom jorden hölls
vattenmättad under hela försöket uppstod troligen anaeroba förhållanden liknande dem som
skulle ha uppstått in situ vid en restaurering av hydrologin. Vid höga redoxpotentialer kan
fosfor binda till trevärt järn om det finns närvarande i större mängder (van Duren & Pegtel
1999). När redoxpotentialen sjunker frigörs därför fosfor från föreningarna med järn (van
Duren & Pegtel 1999). Om järn hade varit orsaken till fosforbristen i jordproverna borde
komplexen ha lösts upp under dessa förhållanden och ingen fosforrelaterad
tillväxtbegränsning skulle ha visats.
Fosforbrist kan också uppstå som ett resultat av utarmning genom vallskörd (van Duren &
Pegtel 1999). Om detta vore orsaken borde fertiliteten ha varit lägre i de övre jordlagren.
Ovan nämnda faktorer, samt det faktum att de nedre jordlagren som är närmst grundvattnet
och minst påverkade av jordbruket visar lägre fertilitet, indikerar att fosforbristen är relaterad
till kalcium. Detta tyder på att en höjd nivå av kalkrikt grundvatten in situ inte skulle ge ökad
frisättning av fosfor.
Eftersom krukor med olika behandlingar och jordar placerades tillsammans och stod i samma
vatten i försöksuppställningen fanns en risk för näringsutbyte mellan krukorna. Näringsutbyte
skulle kunna leda till utjämnande effekter och mindre tydliga resultat. Krukorna placerades på
detta sätt för att uppnå en god rumslig spridning inom replikaten och minimera riskerna att
placeringen skulle påverka resultatet genom till exempel ljusvariationer. Även om åtgärder
vidtogs för att minimera interaktion i form av näringsutbyte mellan krukorna finns en risk att
så kan ha skett. Trots eventuella interaktioner som kan ha haft en utjämnande effekt på
resultatet kan man för flera av samlingsproverna se signifikanta skillnader mellan
behandlingarna.

4.2 Fertilitet
Provet från det befintliga kärret uppvisade som väntat en låg fertilitet uppmätt som
skottbiomassa efter odling i 37 dygn (medelvärde 5 mg, tabell 4). De statistiska analyserna
visar att alla kontrollprover utom område A djup 30-40 cm hade en signifikant större fertilitet
uppmätt som skottbiomassa efter odling i 37 dygn än kärrprovet. Med avseende på fertilitet är
det bara prov A djup 30-40 cm som har egenskaper liknande det befintliga kärrets.

4.3 Slutsatser och rekommendationer
Syftet med den här studien har varit att skapa grund för beslut om hur mycket jord som
behöver avlägsnas inför restaurering av kalkkärr i Hagebyhöga. Som tidigare nämnts behöver
fertiliteten vara låg samt relaterad till brist på biotillgängligt fosfor för att kalkkärrsmiljön ska
kunna återskapas. Med den här undersökningen har visats att låg fertilitet och
tillväxtbegränsning av fosfor råder i provet från område A djup 30-40 cm. I de övriga två
proverna från område A råder fosforbegränsad tillväxt men högre fertilitet än i kärret. Med
grund av den här undersökningen bör man ta bort all jord ner till 30 centimeters djup i område
A för att uppnå goda förhållanden för restaurering. I proverna från område B djup 0-10 cm
och djup 30-40 cm var fosfor inte det tillväxtbegränsanden ämnet och fertiliteten var
signifikant högre än i kärret. Provet från område B djup 30-40 cm har fosfor som
tillväxtbegränsande ämne men fertiliteten är fortfarande något hög. I område B bör man med
grund av denna undersökning som minst ta bort all jord ner till 40 centimeters djup. Det går
dock inte att säga om det är tillräckligt att ta bort 40 cm eftersom djupare belägna jordlager
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inte har undersökts. För att kunna avgöra om ytterligare jord behöver avlägsnas i område B
skulle tester behöva göras på prover tagna på större djup än 40 cm.
I tre av proverna (A 0-10 cm, A 10-30 cm och B 30-40 cm) är tillväxten begränsad av fosfor,
men fertiliteten är för hög för restaurering av kalkkärr. Det finns en möjlighet att man med
tillsats av kalk skulle kunna åstadkomma en tillräckligt låg fertilitet för att kunna lämna kvar
dessa jordlager. Detta skulle exempelvis kunna ske genom kalkning, men det är möjligt att det
är tillräckligt med den tillsats av kalkrikt grundvatten som en restaurering av hydrologin
innebär. Förr att säga detta säkert skulle ytterligare tester behövas.

5. TACK
Ett stort tack till Anneli Lundgren och Olle Jonsson på Länsstyrelsen i Östergötland för
handledning och hjälp med tillstånd. Ett stort tack till Börje Ekstam för handledning, stort
engagemang, uppmuntran och vilja att dela med sig av sina kunskaper. Ann-Charlott
Hermansson med personal på Växjö stadsträdgård som gav mig odlingsplats, goda råd och
höll ett vakande öga på försöksuppställningen. Sara Gunnarsson, Linnéuniversitetet för
värdefull hjälp i labbet. Irene Persson på Lantmännen SW Seed för fröer. Lisa Björk på
Stadspartner AB för upplåtande av arbetsmaterial och information om provtagning. Ett tack
till Thomas Pettersson för kritik och uppmuntran.

6. KÄLLOR
Asanti, T. Asbirk, S. Baldursson, T. Hjarsen, T. Thaulow, I. Larsson, T & Størkersen, Ø. (2003). Våtmarker i
Norden och Ramsarkonventionen – Om skydd, skötsel och utnyttjande. [Elektronisk] Nordiska Ministerrådet.
Naturvårdsverket. Tillgänglig: https://www.naturvardsverket.se:4545/Documents/publikationer/620-8104-7.pdf
(2011-03-04)
Bydén, S. Larsson, A-M. Olsson, M. (2003) Mäta vatten: undersökningar av sött och salt vatten. 3. uppl.
Göteborg: Avdelningen för tillämpad miljövetenskap och Avdelningen för oceanografi, Univ.
Carlsson, J. (2003). Påverkar kvävenedfallet igenväxningen av öländska grunda sjöar? Examensarbete i
Miljövetenskap vid Högskolan i Kalmar. [Elektronisk] Tillgänglig:
http://www.lansstyrelsen.se/NR/rdonlyres/C9A71341-6C59-4921-BACA2CE38C6DA1FC/8209/paverkar_kvave.pdf (2011-05-11)
Länsstyrelsen Östergötland. (2006). Bevarandeplan Natura 2000: HAGEBYHÖGA,Vadstena kommun,
Östergötlands län. [Elektronisk] Tillgänglig:
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/djur-och-natur/skyddadnatur/naturreservat/vadstena/hagebyhoga/hagebyhogabevpl.pdf (2011-02-24)
Jonsson, O. (2008). Skötselplan för Naturreservatet Hagebyhöga. [Elektronisk] Länsstyrelsen Östergötland.
Tillgänglig: http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/djur-och-natur/skyddadnatur/naturreservat/vadstena/hagebyhoga/hagebyhogautokadskpl.pdf /(2011-05-16)
Calluna AB. (2009). Återskapande av rikkärr. Projektnummer 252075. Slutrapport till Världsnaturfonden WWF
Bilaga. [Elektronisk] Länsstyrelsen Östergötland. Tillgänglig:
http://www.wwf.se/source.php/1295011/%C5tersskapande%20av%20rikk%E4rr%20slutrapport%20wwf%20%20Word.pdf (2011-03-04)

14

Naturvårdsverket. (2007). Myllrande våtmarker: Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av
miljömålsarbetet. Naturvårdsverket Rapport 5771. [Elektroisk] Stockholm: Naturvårdsverket. Tillgänglig:
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5771-8.pdf (2011-02-25)
Sjörs, H. Gunnarsson, U. (2002) Calcium and pH in North and Central Swedish Mire Waters. Journal of
Ecology, 90: 650-657
Stadspartner. (2010). Utvidgning av kalkkärr, Hagebyhöga Vadstena kommun. Geoteknisk undersökning.
Rapport avseende geotekniska fält- och laboratorieundersökningar. Länsstyrelsen Östergötland.
Sundberg, S. (2006). Åtgärdsprogram för bevarande av rikkärr. Naturvårdsverket Rapport 5601. [Elektronisk]
Stockholm: Naturvårdverket. Tillgänglig:
http://old.c.lst.se/upload/dokument/natur_och_miljo/atgardsprogram/%C3%85GP%20rikk%C3%A4rr%20publ%
20620-5601-8.pdf (2011-02-24)
Van der Valk, A.G. (2006). The Biology of Freshwater Wetlands: Biology of Habitats. Oxford: Oxford
university press.
Van Duren I.C. and Pegtel D.M. (2000). Nutrient limitations in wet, drained and rewetted fen meadows:
evaluation of methods and results. Plant and soil, 220: 35-47
Verhoeven, J.T.A. Koerselman, W. & Meuleman, A.F.M. (1996). Nitrogen- or phosphorus-limited growth in
herbaceous, wet vegetation: relations with atmospheric inputs and management regimes, Trends in
Ecology & Evolution, 11: 494-497
Wheeler, B.D. Shaw, S.C. & Cook, R.E.D. (1992). Phytometric assessment of the fertility of undrained richfen soils, Journal of Applied Ecology, 29: 466-475

Övriga källor

Bilderna på framsidan används med tillstånd genom Wikimedia Commons och föreställer växter som går
att hitta i ett kalkkärr.

15

Bilaga 1 – Kartor

1. Topografisk karta över Hagebyhöga*
2. Fastighetskartan över Hagebyhöga*
Länsstyrelsen i Östergötland och © Lantmäteriet Medgivande I2011/0085
*Det befintliga kärret syns som gråmarkerat område på kartorna. Restaureringsområdet är den
vinkelformade åker som ligger direkt väster om kärrområdet.
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Arbetsmaterial från provtagning utförd av Stadspartner AB*
*Kartan visar hur restaureringsområde A och B, samt de sex provpunkterna
(orangemarkerade) är belägna i förhållande till det befintliga kärret.6

6

Lisa Björk, Geotekniker, Stadspartner AB, muntlig information den 19 maj 2011.
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Bilaga 2 – Bevattning
Varje gång näringstillsats skulle ske plockades de aktuella krukorna upp ur backarna för att
vattennivån i jorden skulle sänkas. Efter näringstillsats tilläts eventuellt vätskeöverskott rinna
av innan krukorna återfördes till backarna. Detta för att undvika att näring skulle spridas
mellan krukorna via vattnet. Eftersom avdunstningen var hög och bevattningen skedde
underifrån blev vattenflödet genom krukorna uppåtgående. Även detta minskade risken för
spridning av näringsämnen mellan krukorna.
För att undvika uttorkning riggades ett bevattningssystem baserat på Häverteffekten. Systemet
bestod av två vattendunkar vilka fylldes med vatten och placerades i var sin plastback med
öppningen nedåt och mynningen några millimeter under vattenytan. Dessa två plastbackar
länkades samman med försöksuppställningens åtta plastbackar med hjälp av slangar mm.
Med hjälp av balkskor och buntband fästes slangarnas mynningar så nära backarnas bottnar som
möjligt. Detta för att undvika att luft skulle komma in i systemet. Eftersom balkskorna bestod av
metall som kan oxidera höjdes de upp med hjälp av en träkloss för att undvika kontakt med
vattnet.

Figur. Vänster: ena halvan av försöksuppställningen. Mitten: Slang för bevattning. Höger: Dunkens
placering i plastbacken.

Beräkningar har gjorts för försäkring om att nitratet och fosfatet i kranvattnet inte har haft
någon påverkan på det slutliga resultatet. Här beräknas att 2 L vatten har avgått som
evapotranspiration per dag baserat på uppskattning om hur mycket vatten som behövt fyllas
på vid varje bevattning. Dessa 2 L har fördelats på tio backar varav åtta backar innehållit 12
krukor vardera. Kranvattnet innehåller 1,3 mg nitrat per liter.
2 liter per dag från 10 backar ger 0,20 L/dag och back.
12 krukor per back ger 0,02 L/kruka  dag
0,02 1,30 mg = 0,02 mg/kruka dag
0,02 37,0 = 0,80 mg totalt för de 37 dagarnas odling
I näringstillsatsen tillsattes 44,8 mg kväve sammanlagt. Det innebär att tillsatsen via
kranvattnet motsvarar 1,8% av det kväve som tillsattes via näringen.
Motsvarande uträkning för fosfor visar att fosfatfosfor i kranvattnet utgör 0,12% av det fosfor
som tillsatts som näring.
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