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Sammanfattning 

På Nordens Arks område, i Sotenäs kommun, norra Bohuslän, pågår sedan 2011 ett 
restaureringsarbete där 1700- och 1800-talets öppna landskap successivt återinförs, inom ett 
område som kallas ekoparken. Där har, som på så många andra ställen i Sverige, produktionsskog 
av gran och allmän igenväxning tagit över det som en gång i tiden var ett öppet och artrikt 
kulturlandskap. Artrikedomen bestod bland annat av många olika ängsväxter och dess 
pollinerare. En av ängsväxterna var troligtvis arten tjärblomster (Viscaria vulgaris Bernh.) vilken 
fortfarande har flera befintliga populationer på och utanför Nordens Arks område. Tjärblomster 
är en viktig blomma för tidiga pollinerare då den börjar blomma redan i maj. För att utvärdera hur 
Nordens Ark ska gå vidare med inplantering av arten såddes tjärblomster ut under fyra olika 
förhållanden där groning av frön samt överlevnad av plantor noterades: 1) i och i anslutning till 
kostig 2) i anslutning till hällmark 3) i befintliga lokaler med god förekomst av tjärblomster och 
4) kontrollförsök i växthusmiljö. I och i anslutning till kostig visade sig överlevnaden vara högst 
för de plantor som grott längst ut från stigen. Utifrån det resultatet kan fortsatt sådd i anslutning 
till kostigar som inte längre utsätts för tramp vara lämplig. I anslutning till hällmark undersöktes 
om det fanns någon signifikant skillnad i groning och överlevnad mellan de olika förnadjup som 
kan uppstå på en häll. Frön som var sådda på ytor med störst djup hade signifikant högre groning 
än de grundaste ytorna vilket kan vara ett resultat av den djupare förnans större förmåga att 
behålla fukt.  

  



 

2 

 

Abstract 

At Nordens Ark, in the municipality of Sotenäs, in Bohuslän, there is a project ongoing since 
2011 where the landscape of the 18th and 19th century is being restored in an area called the 
Ekopark. In this area, as in so many other areas in Sweden, forestry focusing on spruce 
production as well as late ecological suggestion stages have taken over what was once an open 
and species-rich cultural landscape. The species richness might have included, among other 
species, the sticky catchfly (Viscaria vulgaris Bernh.) which still has several populations present 
in and outside of the Nordens Ark area. The sticky catchfly is an important species for early 
pollinators as it starts to flower in May. To evaluate how Nordens Ark should continue their 
reintroduction of plant species, the sticky catchfly was sown under four different conditions 
where growth of seeds and survival of plants was registered: 1) On and beside cow-paths 2) On 
top of soil of different depths occurring on rocky grounds 3) In an area with an existing 
population of the sticky catchfly and 4) In a controlled environment in a greenhouse. The plants 
grown on and beside cow paths proved to have a higher survival rate furthest away from the path 
centre. This result might suggest continued sowing connected to cow-paths that are no longer 
exposed to trampling. A significant difference could be shown regarding growth on the rocky 
grounds where plants from seeds sown on top of the deepest soil emerged in greater numbers than 
from those sown in the shallowest part. The deeper soil could probably contain more water which 
might be a reason for higher germination rates. 



 

 

Inledning  

Bakgrund  

Landskapet i Sverige är sedan flera tusen år påverkat av mänsklig aktivitet. Avskogning började 
redan för 6000 år sedan för att skapa öppna marker till betesdjur, dit nötkreatur, häst, get och får 
räknas. (Eriksson och Cousins, 2014). Betesdjuren kunde under den senare delen av stenåldern 
och även under bronsålder gå ute året om då klimatet var mildare. Det varmare klimatet följdes 
av en kallare period för ca 2500 år sedan vilket skapade ett behov av matförsörjning till djuren 
även under vintern. Ängsbruk i form av slåtter och hamling skapade fasta åkrar och ett halvöppet 
landskap med träd som fick breda stammar men relativt små trädkronor. Hamling innebär att 
kvistar och bladverk tas från träd som ask, lind och alm (Eriksson, 2007). De samlade kvistarna 
torkades och användes som vinterfoder till betesdjuren den tid då de var för kallt för 
utomhusvistelse och då det var ont om mat på betesmarkerna. Slåtter innebär att örter och gräs 
kapas med ett redskap som kallas för lie. Det kapade materialet samlades också in för att djuren 
skulle ha foder under vinterhalvåret. Inga fynd av liar har dock påträffats i Norden före år 0. För 
att kapa växtligheten innan lien kom användes sannolikt skäror (Myrdal, 1982).  

Ängsbruket bedrevs på redan lågproduktiva områden, marker med låg tillväxt, medan 
högproduktiva områden, marker med högt näringsinnehåll och hög tillväxt, användes som 
åkermark och därmed till odling av grödor. Det är de lågproduktiva områdena som vi idag kallar 
för naturbetesmarker. Naturbetesmarker är de områden som betades av boskapen. Före slåttern 
fick djuren beta i skogsmarker vilket skapade en halvöppen skogsmark. Efter att ängsmarkerna 
slagits med lie betade djuren på ängen. Denna förflyttning av betesdjur skapade en mosaik av 
glesare skog och öppna marker (Eriksson, 2007). Högväxta örter och gräs betas av bland annat 
tamboskap. Under både slåtter och bete avlägsnas biomassa, det vill säga växtmaterial, och 
därmed näring från marken vilket i sin tur leder till att marken blir mer näringsfattig. 
Konkurrenskraftiga örter hålls nere till den grad att konkurrenssvaga örter kan samexistera med 
dem vilket skapar en artrik flora. En kombination av bete och slåtter är generellt den bästa 
skötseln för att gynna biologisk mångfald (Brunbjerg, 2015). En intermediär störning skapas och 
betet av buskar och träd ökar ljusinsläppet (Eriksson, 2007). Betesdjuren skapar dessutom blottor, 
fläckar av bar jord, där nyetablering kan ske (Kiel et al, 2010). 

I det uppbrutna landskapet som idag är mer dominerat av skog och åkermark har arter som är 
ljus- och störningsberoende trängts undan. Det som förr i tiden var ett sammanhängande landskap 
av beteshagar och ängsmarker är nu splittrat. Spridningen av fröer, som förr kunde ske genom 
hötransporter, redskap, boskap och bönder, vilka alla rörde sig mellan markerna, skedde 
oavsiktligt och möjligtvis även avsiktligt (Eriksson, 2007). Den nuvarande situationen innebär att 
populationer isoleras och att fröspridning i stor skala inte förekommer. De naturligt 
förekommande öppna miljöer som arterna är beroende av utgörs idag av vägkanter och liknande 
(Eriksson, 2007). 

Nordens Ark 

Området kring Nordens Ark har haft samma trend som resterande Sverige när det kommer till 
igenväxning. Ekoparken på Nordens Ark utgörs av ett område på 300 hektar där ett 
artbevarandeprojekt pågår sedan 2011. Målet är att återskapa det landskapet som fanns i området 
under 1700- och 1800-talet. Under större delen av 1900-talet var det granskog i produktionssyfte 
som dominerade området men omförning pågår successivt mot traditionellt utmarksbete. Insådd 
av tjärblomster handlar om att återskapa ängar i området. Tjärblomster (Viscaria vulgaris Bernh.) 
är en av flera olika ängsblommor som sås in med förhoppning om nyetablering. Tjärblomsterfrön 
började samlas in 2012 från en befintlig tjärblomsterpopulation på Nordens Arks område. 



 

 

Tjärblomster (Viscaria vulgaris Bernh.) 

Tjärblomster är en av många arter som är beroende av den typ av lågproduktiva områden vilka 
uppstod i samband med ängsbruket. Att tjärblomster är bundet till näringsfattig mark beror delvis 
på att arten är känslig för beskuggning. Tjärblomster behöver sol vilket den inte får om den 
omges av hög vegetation (Malmgren, 1982). 

Fröstorlek och mängden frö vittnar också om tjärblomsters beroende av störning och ljusinsläpp. 
Tjärblomster har cirka 300-400 fröämnen per kapsel och blomma varav 200 utvecklas till frö 
(Kwak & Jennersten, 1991). När fröna har mognat brister den då torra kapseln och fröna sprids 
med vinden eller med djur som passerar förbi (Nilsen & Anker Ims, 2000). Tjärblomsterfrön 
väger 0,074 ± 0,0029 mg (Wilson, 1995). Fröproduktionen är hög hos arter som likt tjärblomster 
producerar små frön. De arter som har stora frön producerar ofta färre frön men investerar mer 
energi per frö. Trots att vissa arters strategi går ut på att producera stora mängder frö väger inte 
den stora mängden frö upp för det enskilt energifattiga fröet om framgången att etablera sig 
jämförs med de arter som har större frön. Ju mindre frön desto mindre konkurrenskraftiga är de 
(Eriksson, 2007).  Däremot finns det studier som visar att arter med mindre frön har större chans 
att hitta lämpliga mikrohabitat till skillnad från stora frön som ofta är för tunga för att spridas 
längre sträckor (Ehrlén & Eriksson, 2000). 

Tjärblomster producerar en till fem blomstjälkar med cirka tjugo ceriserosa blommor till varje 
stjälk. Blommorna är protandriska vilket betyder att de hanliga delarna av blomman mognar först. 
Av de fyra dagar som blommorna blommar är ståndarna de mest framträdande de två första 
dagarna för att sedan lämna plats åt pistillens stift och märke vilka också uppträder i två dagar 
(Error! Reference source not found.). Blomningstiden är maj till juni (Kwak & Jennersten, 
1991). Tack vare den tidiga blomningen kan fröer produceras före slåtter, vilket har ökat chansen 
för spridning i tider av intensivt ängsbruk (Strykstra et al, 1997). 

I och med att tjärblomster ofta ses i sluttningar har det noterats att de 
föredrar att stå riktade mot ett visst väderstreck. Det finns en klar preferens 
till sluttningar i sydlig riktning med undantag för en liten andel i ostlig 
riktning (Blake et al., 1976).  

Betestryck kan vara ett skäl till att tjärblomster återfinns på de övre delarna 
av klippbranter där ljus och värmeförhållanden är gynnsamma. Om 
blomstjälkarna betats av och plantan inte fått möjlighet gå i blom kan en 
gradvis förflyttning ha skett till mer otillgängliga områden (Wilson et al., 
1995). Förflyttningen har troligtvis skett på så sätt att de plantor som varit 
närmast otillgängliga områden också varit de som överlevt. Överlevarna har 
i sin tur spritt sina frön som landat närmare och närmare områden som varit 
skyddade från bete.  

Tjärblomsters behov av fosfor yttrar sig i vilka klippbranter vi finner dem. 
Till skillnad från flertalet andra ängsmarksväxter är tjärblomster inte 
kalkgynnad, utan snarare calcifug – det vill säga att arten skyr kalk (Tyler, 
1997; Sandberg et al, 2009). Hög halt av kalk i marken höjer pH och när 
värdet når över 6 blir fosfor mindre tillgängligt. Tjärblomster växer därför 
inte direkt på kalksten eller annan berggrund som har ett för högt pH för att 
arten skall kunna tillgodose sitt behov av fosfor (Tyler & Olsson, 1993). 

Humlor står för 90 % av pollineringen hos tjärblomster (Kwak & Jennersten, 
1986). Trädgårdshumla (Bombus hortonum) (Kwak & Jennersten, 1991), ljus 

Figur 1 Blomställning av 
Tjärblomster (Viscaria vulgaris). 
Både det hanliga stadiet och det 
honliga stadiet av blomningen 
(indikeras med symboler) syns 
på bilden. Blomkalken är det 
som omger nektargömmet på 
blomman som på bilden är 
mörkare och tubformat. (Kwak 
& Jennersten, 1991). 



 

 

jordhumla (B. lucorum), åkerhumla (B. pascuorum) och stenhumla (B. lapidarius) är några av de 
humlor som besöker tjärblomster. (Nielsen & Anker Ims, 2000). 

Svärmare, bin och fjärilar fungerar också som pollinerare. Humledagsvärmare (Hemaris 
fuciformis) är en av dessa svärmare (Sphingidae) (Dreisig, 1985). Ängssmygare (Ochlodes 
sylvanus), vilka tillhör tjockhuvuden (Hesperiidae), är en frekvent besökare ibland fjärilarna. 
Fjärilsbesöken beror delvis på den preferens fjärilar har till blommor med blå och röda toner och 
delvis till den tublika formen tjärblomster har (Error! Reference source not found.). Fjärilar 
kan för flera andra arter agera nektartjuvar när deras långa snabel och långa ben gör att de inte 
kommer i kontakt med pollenet. Tack vare tjärblomstrets utskjutande ståndare och stift fäster 
pollen på fjärilarna vilka på så sätt bidrar med pollineringen av blomman. Tjärblomster har fått 
sitt namn tack vare de klibbiga partierna vid noderna på blomstjälken. De mörka partierna 
påminner om tjära och hindrar myror, och andra insekter som saknar vingar, från att stjäla nektar. 
Blommorna har även en fast läderaktig blomkalk som kan agera hinder när insekterna vill stjäla 
nektar (Error! Reference source not found.-Jennersten, 1984). Trots svårgenomtränglig 
blomkalk kan ljus jordhumla (Bombus lucorum) ändå sticka hål och stjäla nektar vilket ger andra 
humlor och bin möjlighet till fortsatt stöld när deras egna sugrör inte är långa nog för att nå ner i 
blomman uppifrån. Drottningar av åker- och stenhumla når ner till nektargömmet och det är 
därför främst arbetarna av dessa arter som agerar sekundära tjuvar (Nielsen & Anker Ims, 2000).  

Syfte  

Arbetet syftar till att ge svar på hur tjärblomstrets frögroning och överlevnad varierar i olika 
mikrohabitat för att ge Nordens Ark vägledning om fortsatta metoder för insådd i Ekoparken. Då 
tjärblomster förekommer men är relativt sällsynt i landskapet kan arbetet också ge svar på om 
tjärblomstret är begränsat av tillgång på livsmiljöer eller om den är spridningsbegränsad. 

Metod och material 

Metod 

De frön som användes till det aktuella projektet samlades in 2018 från en befintlig 
tjärblomsterlokal på Nordens Arks område, vilken är markerad och placerad intill väg 171 i karta 
över ekoparken (Figur 2). 

Frön förvarades i rumstemperatur i en papperspåse tills det att de fördelades i mindre påsar inför 
sådd. Fördelningen till mindre påsar skedde inför höstsådd i oktober 2018 och inför vårsådd i 
mars 2019.  

Fröna fördelades i portioner om 100 frön och lades i kuvert (Figur 5) för senare sådd i såddytor. 
Såddytans storlek är 10x10 cm. Fyra olika behandlingar (olika såddsituationer) gjordes: 

1. I och i anslutning till kostig. En kostig är upptrampad och har ingen/sparsam vegetation 
och förna, vilket utgör ett relativt ovanligt mikrohabitat. Det kan tänkas att kostigen är en 
bra miljö för etablering men dålig för överlevnad. Om korna hindras från att trampa (men 
kan fortsätta beta) såddplatsen kan tjärblomstret komma att överleva långsiktigt.    

2. I anslutning till hällmark, i en gradient med olika förnadjup. I dag observeras ofta att 
tjärblomstret växer i kanten av sydvända hällmarker. Behandlingen är tänkt att efterlikna 
denna miljö och är tänkt att visa om det underliggande förnadjupet har inverkan på 
tjärblomstrets etablering.  



 

 

3. I befintliga lokaler med god förekomst av tjärblomster (där det också noterats 
nyetablering). Här kan det antas att betingelser för etablering och överlevnad är goda. 

4. Kontroll. Sådd i växthusmiljö i såddbrätten i såddjord.    

 
Figur 2 Nordens Ark i Bohuslän. Karta över den del av ekoparken som har såddytor för experiment med kostigar och 
olika förnadjup. Kostigarna indikeras av en kosymbol och de kostigssymboler som har samma färg samt ligger bredvid 
varandra ligger på samma stig. Förnadjupen indikeras av symboler med en blomma. 

Höstsådd skedde under fyra dagar i oktober (2018) i ekoparken på Nordens Ark, och inom 100 
cm från de tidigare sådda ytorna gjordes vårsådd under åtta dagar i april (2019). En karta över 
Ekoparken visar var alla såddytor är placerade (Figur 2).  

Utöver sådd i ekoparken såddes 500 frön på våren i växthus i syfte att bedöma grobarheten under 
optimala betingelser. Dessa vattnades en gång i veckan de första fyra veckorna och från och med 
den femte veckan vattnades de minst 4 gånger i veckan. Vattning uteblev om jorden fortfarande 
var fuktig.   

1. På betesdjurpåverkad kostig: 20 punkter. I varje punkt såddes frön på tre ytor. 
2. På hällmarkslokaler med naturligt betingade förnadjup: 10 punkter. I varje punkt såddes 

frön på tre ytor.  
3. Lokal med en befintlig tjärblomsterpopulation: 2 punkter. I varje punkt såddes frön på tre 

ytor på naturligt betingade förnadjup. Detta gjordes endast på våren. 

Höstsådden består av 20 punkter för kostig och 10 punkter för förnadjup, dvs. 30 punkter. 

Vårsådden består av 20 punkter för kostig och 12 punkter för förnadjup, dvs. 32 punkter. 

Sammantaget såddes 62 punkter: 30 punkter på hösten och 32 punkter på våren. 

För varje kostigspunkt ligger en likvärdig punkt inom 20 meter. Dessa 20 punkter är tänkta som 
tio par kostigspunkter. Designen syftar till att i ett framtida projekt införa ett hinder så att djuren 
tvingas gå runt en av de två likvärdiga kostigspunkterna, inom 20 meter, för att förändra 
störningsmönstret. (Figur 3)  



 

 

 
Figur 3 Skiss över designens framtida syfte. En vårsådd + en höstsådd = en punkt. Bilden visar två punkter på en stig. 
Punkterna skiljs åt av ett hinder vilket antas förändra betesdjurens rörelsemönster och lämna en punkt otrampad i 
framtiden. Den nya stigen, som uppstår på grund av hindret, är den streckade linjen. 

Kostig 

Vid 20 olika punkter längs olika kostigar placerades tre olika såddrutor i linje vinkelrätt mot 
stigen, nämligen en störd, en halvstörd och en ostörd (men betad) såddruta. Enligt 
litteraturuppgifter (Wilson et al, 1995) hade populationer av tjärblomster funnits övervägande på 
platser med sydostlig, sydlig och eller sydvästlig lutning. Punkterna valdes ut med hänsyn till 
dessa väderstreck. 

Från mitten av stigen uppmättes den ostörda såddytans placering 100 cm vinkelrätt ut från stigen. 
Vilken sida om stigen som såddytorna placerades slumpades för varje punkt. Den ”halvstörda” 
såddytan placerades mellan den störda ytan i mitten och den ostörda punkten längst ut från stigen. 
Avståndet från den helstörda ytan på mitten av stigen till den halvstörda kanten av stigen varierar 
utifrån vegetationens täckningsgrad. (Figur 4) 

 

Figur 4 Principskiss över hur sådd lades upp vid kostig. Pinnen till vänster markerar punkten i syfte att lättare hitta 
såddytorna. Markeringspinnen placeras 200 cm från mitten av stigen och vinkelrätt mot stigens riktning på motsatt sida 
såddytorna. 

Pinnar för såddpunkterna placerades i nordost (NO) hörnet på en kvadrat med måttet 10x10cm. 
Varje såddyta rensades från översta skiktet av vegetation med en uppluckrare (Figur 5) och 
såddes sedan med 100 frön av tjärblomster följt av ett par lätta drag och en lätt tillplattning men 
uppluckraren. 

 
Figur 5 Material som användes under utsådd var följande: 1. Såg 2. Yxa 3. Rotjärn 4. Uppluckrare 5. Kniv 6. Tumstock 
7. Kompass 8. Frökuvert 9. Markeringsband 10. Timmermanspenna 



 

 

Förnadjup 

För att testa förnadjupets betydelse i anslutning till hällmark, lades tre ytor med olika förnadjup 
(0-5 cm, 6-10 cm och >11 cm) ut vid 12 punkter med ett avstånd på minst 50 cm från varandra. 
(Figur 6) 

 

Figur 6 Principskiss över hur sådd lades upp vid förnadjup. Tre såddytor med respektive olika djupintervall ligger i linje 
med en markeringspinne som placerades 50cm nedanför den såddytan som har det största djupintervallet. 

Djupet bestämdes med ett rotjärn (Figur 5) som stacks ner i marken tills det tog emot. En 
markering gjordes vid markytan på rotjärnet och den del som varit under jord mättes med 
tumstock (Figur 5). Processen pågick tills det att ett markdjup på 0-5 cm nåtts. 50 cm nedanför 
(mikrohabitaten sluttar som regel) den grundaste ytan upprepades samma process tills ett djup på 
5-10 cm nåtts. Ytterligare 50 cm nedanför stacks rotjärnet ner på nytt för att hitta ett djup som var 
10 cm eller djupare. En notering gjordes om i vilken grad rutan bestod av gräs, mossa, humus 
och/eller grus och sedan följde samma markerings- och såddprocedur som för kostigarnas 
såddytor där fröna såddes ovan mark med endast ett par drag med uppluckraren. De tio punkterna 
för förnadjupsexperimentet låg i samma beteshagar som punkterna för kostigsexperimentet. 

Insamling av groning och överlevnadsdata skedde i fält från den 23:e april till den 14:e juni. Två 
datainsamlingar i veckan utfördes med minst två dagars mellanrum och som mest med tre dagars 
mellanrum. Det genererade i 16 inventeringar. 

 
Figur 7 Planta av tjärblomster med karaktäristiska blad i en såddyta som ingår i studien av förnadjupets betydelse.  

 För varje datainsamling noterades förändringar i såddytan. Förändringar bestod av groning, 
tramp, maskuppluckring, skuggande blad, spindelbon, torka och avsaknad av tidigare funna 
groddar eller markeringspinnar som begravts under jord. 

För att en grodd skulle räknas behövde båda hjärtbladen vara synliga. Om plantan fått mer än två 
karaktärsblad (Figur 7) noterades detta under inventeringen. 

Korna släpptes in i de olika hagarna, där det fanns punkter, vid olika tillfällen och i olika 
omgångar från och med den 7:e maj. 



 

 

 
Figur 8 Plantor av tjärblomster i såddyta på en kostig, som ingår i försöken som testar kreaturtrampets betydelse för 
groning av tjärblomsterfrön samt överlevnad av tjärblomsterplantor.   

Antal groddar i varje yta (10x10cm) noterades för båda försöksleden. Ytorna behövde kollas 
igenom noga och på nära håll eftersom groddarna ibland fick samma färg som substratet (Figur 
8). Då 100 frön av tjärblomster hade såtts, och närmsta vilda tjärblomsterförekomst var mer än 
500 meter bort, förväntades groddförekomsten vara inom intervallet 0-100. 

För varje såddyta gjordes 16 datainsamlingar. Varje data för en såddyta lades samman så att det 
framkom ett kumulativt värde för den såddytans maximala groning samt för groddarnas 
överlevnad i den ytan.  

Den maximala groningen räknades ut med följande antagande: Om det vid en föregående 
datainsamling var noll groddar i en såddyta innebär groddar i samma såddyta, vid påföljande 
datainsamling, nya groddar. För varje gång en såddyta hade noll groddar blev nästkommande 
groddar adderade till den totala grobarheten för den såddytan. 

Antalet överlevande groddar var de groddar som fanns kvar i såddytor vid sista datainsamlingen 
den 14:e juni. 

Statistiska metoder 

För att se hur groning och överlevnad i de olika såddytorna skiljer sig åt beroende på 
störningsgrad av betesdjur behandlades groddförekomsten och dess överlevnadsresultat med 
Kruskal-Wallis icke-parametriska variationsanalys (Ekvation 1). En icke-parametrisk metod 
valdes eftersom data inte var normalfördelade.  

Nollhypotesen, det vill säga att det inte finns någon skillnad i groning och överlevnad mellan 
ytorna är den hypotes som testas för och som behöver kunna förkastas för att kunna säga att en 
sådan skillnad föreligger. Här är nollhypotesen att K (Kruskal-Wallis; Ekvation 1) är mindre än 
det kritiska värdet. Det kritiska värdet är det som avgränsar konfidensintervallet. Detta baseras på 
antalet frihetsgrader (Ekvation 2) och det använda konfidensintervallet (KI = 95 %) och hämtades 
från en tabell. 
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1. Ekvation för Kruskal-Wallis icke-parametriska variationsanalys. R är summan av den rankning som utfördes på 
varje stickprov. N är totala mängden observationer och n är storleken på stickproven.  

1 

2. Ekvation för frihetsgrader (df) där G symboliserar antalet grupper. Grupper avser de tre olika 
störningsgraderna i den ena behandlingen och de tre olika förnadjupsintervallen i den andra behandlingen. 



 

 

Kruskal-Wallis icke-parametriska variationsanalys användes även för att se hur förnadjupet 
påverkade andelen groddplantor som grodde, samt hur många plantor som fanns kvar efter cirka 
åtta respektive två och en halv månad från sådd. Data för groddförekomst på olika förnadjup var 
inte heller normalfördelade och de analyserades därför också med en icke-parametrisk 
variationsanalys. 

De test som visade på signifikant skillnad mellan grupperna behandlades vidare med ett Post hoc 
test för att se vilka av grupperna som skilde sig åt. Detta gjordes med vardera Mann-Whitney U 
test (Ekvation 4) för grupp 1 mot grupp 2, grupp 2 mot grupp 3 och grupp 1 mot grupp 3. 
Resultaten från de tre test som utfördes ställdes mot ett nytt p-värde enligt the Dunn-Sidak 
correction. Det ges av en ekvation (Ekvation 3) som ändrar p-värdet för att minska risken för att 
göra typ-1 fel, det vill säga att anta en skillnad fast än att det inte finns någon. 

1 0,95 ⁄ 																					 3 

3. Ekvation för nytt p-värde av the Dunn-Sidak correction med ett konfidensintervall satt på 95 % (0,95) och med 
ett k som motsvarar antal tester som utfördes.  

I Mann-Whitney U testet jämfördes två grupper åt gången vilka gav vardera U-värden där det 
minsta U-värdet var tvunget till att vara mindre eller det samma som ett kritiskt värde. Det 
kritiska värdet togs från en tabell med en signifikansnivå baserat på det nya p-värde som togs 
fram med the Dunn-Sidak correction (Ekvation 3)  
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4. Ekvationer för Mann-Whitney U test där n1 var stickprovsstorleken för grupp ett och n2 var storleken för grupp 
två. R1 och R2 räknades ut genom att rangordna stickproven för grupp ett och grupp två samt addera dem. 

Alla statistiska tester gjordes i det statistiska analysprogrammet SPSS.  

Resultat 

Kontroll 

Av 500 sådda frön grodde 167 (=33%) och vid sista inventeringen i mitten på juni fanns 139 
plantor kvar.  

Kostig  

Groning 
Det fanns ingen skillnad mellan hur fröna grodde i de olika ytor som skiljde sig åt med avseende 
på störningsgrad. Varken de frön som såddes på hösten (Figur 9) eller de som såddes på våren 
(Figur 10) visade på något beroende av att ytan skulle vara blottad för att de skulle go. 

För frön sådda på hösten var medelvärdet (± SE), med avseende på groning, i mitten av stigen 
5,1±1,8 %. I kanten av stigen var medelvärdet 7,7±1,9 % och 11,1±3,6 % längst ut från stigen.  

För frön sådda följande vår var medelvärdet, med avseende på groning, i mitten av stigen 
19,6±5,9 %. I kanten av stigen var medelvärdet 19,1±4,5 % och 17,9±4,1 % längst ut från stigen. 



 

 

 
Figur 9 Frögroning hos tjärblomster (Viscaria vulgaris) 5-7 månader efter sådd. Lådagram över groning i såddytor utsatta 
för varierande grad av kotramp. Stickprovsstorlek(n)=20, gränsen för det undre morrhåret markerar minimun och 
maximum markeras av det övre morrhåret för 90 % av värdena. ●=utliggare: värden som är 1,5 gånger högre än lådans 
övre kvartil(övre kant) *=avlägsna utliggare: värden som är 3 gånger högre än lådans övre kvartil, minimum:0 och 
maximum:60, medianerna markeras av strecken genom lådorna och deras värde står till höger om dem, df=:2 Kritiskt 
värde:5,99, K-värde:4,148, K värdet är mindre än det kritiska värdet vilket betyder att det inte finns någon signifikant 
skillnad mellan grupperna. P-värde:0,126>0,05 

 
Figur 10 Frögroning hos tjärblomster (Viscaria vulgaris) 2-10 veckor efter sådd. Lådagram över groning i såddytor utsatta 
för varierande grad av kotramp. Stickprovsstorlek(n)=20, gränsen för det undre morrhåret markerar minimun och 
maximum markeras av det övre morrhåret för 90 % av värdena, ●=utliggare: värden som är 1,5 gånger högre än lådans 
övre kvartil(övre kant) *=avlägsna utliggare: värden som är 3 gånger högre än lådans övre minimum:0 och maximum:81, 
medianerna markeras av strecken genom lådorna och deras värde står till höger om dem, df:2  
Kritiskt värde:5,99 K-värde:1,596 K värdet är mindre än det kritiska värdet vilket betyder att det inte finns någon 
signifikant skillnad mellan grupperna. P-värde:0,45>0,05 

  



 

 

Överlevnad 
Både resultaten från de ytorna som var sådda på hösten (Figur 11) och resultaten från dem som 
var sådda på våren (Figur 12) visar att det är signifikant skillnad mellan de olika mikrohabitaten 
gällande störningsgradens effekt.  

I ytorna sådda på hösten var medelvärdet, i avseende på överlevnad, för hög intensitet av kotramp 
0,6±0,3 %. Intermediär kotrampsintensitet gav medelvärdet 1,8±0,7 % och låg intensitet av 
kotramp resulterade i medelvärdet 2,7±0,6 %. 

I ytorna sådda följande vår var medelvärdet, i avseende på överlevnad, för hög intensitet av 
kotramp 2,9±1,5 %. Intermediär kotrampsintensitet gav medelvärdet 6,1±1,9 % och låg intensitet 
av kotramp resulterade i medelvärdet 8,0±1,6 %. 

Nytt p-värde baserat på the Dunn-Sidak correction var: 0,0169 ≈ 0,02 = 2 % signifikansnivå 
vilket gav det kritiska värdet 114 från en statistisk tabell. 

Mann-Whitney U test gav följande värden för jämförelse av ytor med olika störningsgrad vilka 
såddes på hösten: 

& 159 114 

& 147 114 

& 96 114 

Här framgår hur det endast är grupp A och grupp C som är signifikant skilda från varandra med 
ett U-värde som är mindre än det kritiska värdet, det vill säga de ytor som haft högst- och lägst 
intensitet av kotramp i avseende på överlevnad. 

Grafen (Figur 11) som visar överlevnad av plantor sådda på hösten har en anpassad y-axel för att 
tydliggöra den signifikanta skillnaden. 

Lådagrammen har, i överlevnad av plantor, anpassade y-axlar eftersom samma skala för axlarna 
skulle gjort att skillnaderna, mellan de olika störningsintensiteter som jämfördes, skulle blivit 
otydliga. 

  



 

 

 
Figur 11 Plantöverlevnad hos tjärblomster (Viscaria vulgaris) 7 månader efter sådd. Lådagram för överlevnad av plantor i 
ytor utsatta för varierande grad av kotramp. Stickprovsstorlek(n)=20, gränsen för det undre morrhåret markerar 
minimun och maximum markeras av det övre morrhåret för 90 % av värdena. ●=utliggare: värden som är 1,5 gånger 
högre än lådans övre kvartil(övre kant) *=avlägsna utliggare: värden som är 3 gånger högre än lådans övre kvartil, 
minimum:0 och maximum:10, medianerna markeras av strecken genom lådorna och deras värde står till höger om dem, 
df:2, Kritiskt värde: 5,99, K-värde: 8,910, K värdet är större än det kritiska värdet vilket betyder att det finns en 
signifikant skillnad. A och C är de grupper som skiljer sig signifikant från varandra. B skiljer sig varken från A eller C. P-
värde:0,012<0,05 

Mann-Whitney U test gav följande värden för jämförelse av ytor med olika störningsgrad vilka 
såddes på hösten: 

& 113 114 

& 154 114 

& 82 114 

Plantor sådda på våren i ytor som var utsatta för hög intensitet av kotramp skiljde sig signifikant 
från de intermediärt- och lågt utsatta ytorna. Det var däremot ingen signifikant skillnad mellan de 
två sistnämnda.  



 

 

 
Figur 12 Plantöverlevnad hos tjärblomster (Viscaria vulgaris) 10 veckor efter sådd. Lådagram för överlevnad av plantor i 
ytor utsatta för varierande grad av kotramp. Stickprovsstorlek(n)=20, gränsen för det undre morrhåret markerar 
minimun och maximum markeras av det övre morrhåret för 90 % av värdena, ●=utliggare: värden som är 1,5 gånger 
högre än lådans övre kvartil(övre kant) *=avlägsna utliggare: värden som är 3 gånger högre än lådans övre kvartil, 
minimum:0 och maximum:32 medianerna markeras av strecken genom lådorna med tillhörande värde till höger om dem, 
df:2 Kritiskt värde:5,99, K-värde:12,004 K värdet är större än det kritiska värdet vilket betyder att det finns en 
signifikant skillnad. A och B är de grupper som skiljer sig signifikant från varandra. P-värde:0,002<0,01 
 

Förnadjup 

Groning 
Ingen signifikant skillnad kunde observeras mellan såddytor med olika förnadjup med avseende 
på groning av fröna sådda på hösten (Figur 13). Medelvärdet för groning av dessa frön var 
3,2±1,7 % för 0-5 cm, 7,6±2,8 % för 6-10 cm djup och för >10 cm djup var medelvärdet 7,8±4,6 
%. 

Däremot fanns det en signifikant skillnad i groning mellan olika djup i ytor sådda på våren (Figur 
14). Groning av frön sådda på våren i 0-5 cm hade medelvärdet 8,9±3,1 %, för 6-10 cm djup var 
medelvärdet 13,4±3,3 % och för >10 cm djup var medelvärdet 18,9±2,8 %. 

Nytt p-värde baserat på the Dunn-Sidak correction var: 0,0169 ≈ 0,02 = 2 % signifikansnivå 
vilket gav det kritiska värdet 31 från en statistisk tabell. 

Mann-Whitney U test gav följande värden för jämförelse av ytor med olika förnadjup vilka 
såddes på våren: 

& 51,0 31 

& 47,5 31 

& 30,5	 31 

Plantor sådda på våren, i ytor som hade ett förnadjup över 10 cm, skiljde sig enligt testet ovan 
alltså signifikant från de grundaste ytorna, med 0-5 cm djup.   



 

 

 

 
Figur 13 Frögroning hos tjärblomster (Viscaria vulgaris) 5-7 månader efter sådd.  Lådagram över groning i såddytor med 
olika förnadjup. Stickprovsstorlek(n)=10, gränsen för det undre morrhåret markerar minimun och maximum markeras 
av det övre morrhåret för 90 % av värdena, ●=utliggare: värden som är 1,5 gånger högre än lådans övre kvartil(övre 
kant) *=avlägsna utliggare: värden som är 3 gånger högre än lådans övre kvartil, minimum:0 och maximum:46, 
medianerna markeras av strecken genom lådorna och deras värde står till höger om dem. df:2,   
Kritiskt värde:5,99, K-värde:1,260, K värdet är mindre än det kritiska värdet vilket betyder att det inte finns någon 
signifikant skillnad i groning mellan ytorna. P-värde: 0,458>0,05 

 
Figur 14 Frögroning hos tjärblomster (Viscaria vulgaris) 2-10 veckor efter sådd.  Lådagram över groning i såddytor med 
olika förnadjup. Stickprovsstorlek(n)=12, gränsen för det undre morrhåret markerar minimun och maximum markeras 
av det övre morrhåret för 90 % av värdena, ●=utliggare: värden som är 1,5 gånger högre än lådans övre kvartil(övre 
kant), minimun:0 och maximum:44, medianerna markeras av strecken genom lådorna och deras värde står till höger om 
dem df:2 Kritiskt värde:5,99, K-värde:6,237 K värdet är större än det kritiska värdet vilket betyder att det finns en 
signifikant skillnad i groning mellan ytorna. A skiljer sig signifikant från C. B skiljer sig inte från varken A eller C. P-
värde: 0,04<0,05 

  



 

 

Överlevnad 
Av de plantor som återstod vid sista inventeringen, i mitten på juni, fanns det ingen signifikant 
skillnad mellan ytor med olika förnadjup med avseende på överlevnadsgraden. Överlevnaden för 
ytorna som var sådda på hösten (Figur 14) i 0-5 cm djup hade medelvärdet 0,6±0,3 %, för 6-10 
cm var medelvärdet 2,7±1,1 % och 3,5±1,8 % för >10 cm djup.  

I ytorna som var sådda på våren (Figur 15) var medelvärdet för överlevnad 6,3±2,2 % i 0-5 cm 
djup, för 6-10 cm var medelvärdet 10,5±3,3 % och 12,5±3,5 % för >10 cm.  

 
Figur 15 Plantöverlevnad hos tjärblomster (Viscaria vulgaris) 7 månader efter sådd. Lådagram över groning i såddytor 
med olika förnadjup. Stickprovsstorlek(n)=10, gränsen för det undre morrhåret markerar minimun och maximum 
markeras av det övre morrhåret för 90 % av värdena, minimum:0 och maximum:17, medianerna markeras av strecken 
genom lådorna och deras värde står till höger om dem, ●=utliggare: värden som är 1,5 gånger högre än lådans övre 
kvartil(övre kant), df:2 Kritiskt värde:5,99 K-värde:2,381, K värdet är mindre än det kritiska värdet vilket betyder att det 
inte finns någon signifikant skillnad i överlevnad mellan olika förnadjup. P-värde:0,304>0,05 

 
Figur 16 Plantöverlevnad hos tjärblomster (Viscaria vulgaris) 10 veckor efter sådd. Lådagram över groning i såddytor 
med olika förnadjup. Stickprovsstorlek(n)=12, gränsen för det undre morrhåret markerar minimun och maximum 
markeras av det övre morrhåret för 90 % av värdena, ●=utliggare: värden som är 1,5 gånger högre än lådans övre 
kvartil(övre kant), minimum:0 och maximum:44, medianerna markeras av strecken genom lådorna och deras värde står 
till höger om dem, df:2 Kritiskt värde:5,99 K-värde:2,577, K värdet är mindre än det kritiska värdet vilket betyder att det 
inte finns någon signifikant skillnad i överlevnad mellan olika förnadjup. P-värde: 0,276>0,05 



 

 

Diskussion 

Syfte 
Syftet var att undersöka om det finns någon skillnad i groning och överlevnad av tjärblomster i 
och i anslutning till en kostig samt om förnadjupet har någon betydelse för groning och 
överlevnad av tjärblomster. I och i anslutning till kostig visade sig överlevnaden vara högst för de 
plantor som grott längst ut från stigen. Mellan de olika förnadjupen fanns en signifikant skillnad 
med avseende på groning i de ytor som var sådda på våren där de grundaste ytorna skilde sig från 
de djupaste.  

Inventeringen av groningen för höst- och vårsådden såg olika ut. Höstsådden förväntades inte gro 
förrän i april nästföljande år men med tanke på att groddantalet var mer än dubbelt så stort för 
vårsådden så kan det inte uteslutas att höstsådden haft ett större antal groddar än vad som syns i 
mätningarna.  

Kostig 

Groning 
Blottad jord verkar vara klart fördelaktigt för etablering av ängsväxter i flera restaureringsförsök 
(Kiehl et al. 2010). Dessutom har det i studier visat sig vara mer framgångsrikt med introduktion 
av ängsblommor om ytan inte redan innehar kvävegynnade växter (Wallin et al. 2009) som 
exempelvis gräs. Därför kunde groning av frön förväntas vara högre i mitten av stigen och vid 
kanten av stigen där det inte var så mycket vegetation.  

I det här försöket syntes dock ingen signifikant skillnad mellan ytor som skilde sig åt genom mer 
eller mindre blottad jord. Vid såddtillfället skapades en del blottad jord på de ytor som tidigare 
var delvis eller helt bevuxna vilket gav alla frön en mer likvärdig chans än vad de hade fått om 
sådden skett direkt på ytan utan manipulering. Vid vårsådd och inventering i april noterades dock 
att den vegetation som uppluckraren avlägsnat vid höstsådd kommit att täcka ytan igen. 

De ytor som var sådda på hösten i mitten av kostigen hade ett lägre antal groddar än de ytor som 
var sådda på våren i motsvarande yta. Utöver generellt lägre resultat av groning i de ytor som var 
sådda på hösten tillkommer det faktum att höstsådden var utsatt för kotramp direkt efter sådd. 
Väder-, och ljusförhållandena är annorlunda i slutet av oktober än i början av april. Betesdjuren 
var i hagarna vid tidpunkten för höstsådd och vidare cirka två veckor innan ytorna lämnades 
ostörda. Vid vårsådden dröjde det fem veckor från sådd tills det att ytorna blev utsatta för 
kotramp. 

Överlevnad i och i anslutning till kostigarna förväntades vara som störst i kanten av kostigen 
eftersom där fanns ett större ljusinsläpp än vad det fanns längst ut från stigen men där de 
samtidigt utsattes för mindre kotramp. Bredden på kostigen varierade under perioden vilket kan 
vara en bidragande orsak till att det som jag bedömde som kant på stigen vid såddtillfället 
successivt hamnat i mitten på stigen. Den nya placeringen i anslutning till kostigen kan ha skapat 
en större utsatthet för kotramp och kan därmed skapat andra förutsättningar för överlevnad. 

Både för ytor sådda på hösten och på våren var överlevnaden signifikant högre i ytan längst ut 
från kostigen jämfört med ytan i mitten av stigen. Ingen av testerna visade på signifikant skillnad 
mellan såddytan i kanten av kostigen jämfört med den yttersta ytan vilket skulle kunna tolkas 
som en likvärdig chans för överlevnad i området mellan kanten och den yttersta ytan. Kanten av 
stigen, med en intermediär intensitet av kotramp, skilde sig vid vårsådd signifikant i 
plantöverlevnad från ytan i mitten av stigen.  



 

 

Trots att ytan längst ut från stigen generellt var omgiven av gräs, som förväntades utgöra en 
begränsning på grund av beskuggningen (Malmgren, 1982) och konkurrens (Wallin et al. 2009) 
överlevde alltså fler plantor. Betningen minskar gräs och tillåter därmed ljusinsläpp (Brunbjerg, 
2015) vilken kan vara en av orsakerna till att överlevnaden ändå var högst längst ut från stigen.  

Förnadjup 

Groning av tjärblomster i de olika förnadjupen för de ytor som var sådda på våren skilde sig 
signifikant mellan de grundaste och de djupaste ytorna. Populationer av tjärblomster återfinns 
ofta på grunda jordar (Wilson et al. 1995) vilket gav idén till att så fröna ovanpå jordar av olika 
djup. Ytterligare studier visar att tjärblomster återfinns ovanpå jordar med ett intermediärt 
förnadjup på 6-8 cm (Tyler, 1997). Förväntningen var att groning och överlevnad skulle vara 
högre i de grundaste ytorna. Vid inventering noterades att de grundare partierna snabbt torkade ut 
vid sol och värme. Alla ytor där effekt av förnadjup testades lutade, vilket kan ha resulterat i att 
vatten ansamlats längre ner i sluttningen och därmed givit ett fuktigare substrat att gro i för frön 
sådda i det djupaste partiet.  

Överlevnad av plantorna i de olika förnadjupen skilde sig inte signifikant. Här finns dock något 
som ser ut som en trend i samma riktning med avseende på groningen i ytorna sådda på våren, det 
vill säga att antal överlevande groddar skulle vara fler i de djupare partierna. Stickprovsstorleken 
var för liten för att göra en regressionsanalys vilket annars kunde givit en tydligare indikation på 
hur stor betydelse förnadjupet hade på groning och överlevnad av tjärblomster. 

Reintroduktion 
Perenna arter lägger större vikt vid överlevnad av redan etablerade plantor än rekrytering av nya 
groddar (Eriksson, 2007) jämfört med annueller som lägger större vikt på nyrekrytering. 
Tjärblomster är perenn och har 95 % årlig överlevnad hos vuxna individer samt en 
medellivslängd på 13 år (Jennersten, 1985). Eftersom så stor vikt läggs på överlevnad av äldre 
plantor är det kanske inte förvånande att maximalt 10 % av tjärblomsterfröna förväntas gro. Det 
finns också en hög dödlighet hos groddplantorna vilket leder till en rekommendation om utsådd 
under minst två år (Eriksson, 2007). Ytterligare utsådd i en och samma yta är något som kan öka 
projektets framgång, då det kan skapa täta kluster av tjärblomster. Pollinatörer tenderar att 
föredra tjärblomsterplantor som växer tätt samman jämfört med mer spridda plantor (Nielson& 
Anker Ims, 2000). 

Få av de typiska arterna i naturbetesmarker bygger upp fröbanker. Kontrollerad spridning är 
därför ett viktigt redskap i restaurering av naturbetesmarker eftersom de sannolikt inte finns några 
vilande frön i marken. I fallet för tjärblomster finns det studier där arten visat förmåga att bilda 
fröbanker (Eriksson, 2007). Att arten har förmåga att bilda en fröbank är inte ett skäl till att avstå 
från insådd i ekoparken eftersom området varit ofördelaktigt för arten i mer än 100 år, med 
skuggande träd i en sluten miljö med produktionsskog och allmän igenväxning. I Storbritannien 
gjordes en studie där unga plantor av tjärblomster sattes ut under varierande ljusförhållanden. 
Bland annat sattes plantorna ut i en lokal där det tidigare funnits blommande tjärblomster. 
Lokalen hade fått en intilliggande produktionsskog vilket skuggade tjärblomsterplantorna till den 
grad att de dog ut tio år efter planteringen (Jarvis 1971).  

Än så länge finns inga ekologiska risker med utplantering av växter dokumenterade. Däremot kan 
det finnas genetiska risker, i och med att lokala anpassningar för en viss lokal kan ha uppstått. 
Om frön från ett bestånd som saknar genetisk anpassning till en vis plats, inplanteras hos en 
population med lokal anpassning, skulle de nya individerna vid inkorsning med befintliga plantor 
kunna skada populationen genom förlust av egenskaper som utvecklats på platsen (Eriksson, 
2007). Ytorna som såtts med tjärblomster ligger inom två kilometer från lokalen där frön samlats 



 

 

in. Det återfanns tidigare okända populationer av tjärblomster strax utanför Nordens Arks område 
inom ett par hundra meter från såddytor i Månshagen samt Skogenhagen 2. Skulle plantorna 
överleva till den grad att de bildar blomställningar och blommor så kan de närliggande 
tjärblomsterpopulationerna bidra till ytterligare lokal genetisk anpassning. Förhoppningen är att 
förstärka den minskande lokala populationen för att kompensera för låg spridning/kolonisation. 
Det är en av de målsättningar som anses giltiga för utsådd i naturbetesmarker för restaurering 
(Eriksson, 2007). 

Om vi utgår från antagandet att växter har en populationsdynamik så utgör idag lokalen, där 
tjärblomsterfrö samlades in, en ”source-population”. Source-populationen har en hög 
populationstillväxt även utan inflöde av gener utifrån, medan däremot en så kallad sink 
population vid brist på inflöde kommer att få en negativ tillväxt och så småningom försvinna 
(Eriksson & Cousins, 2014). Det är inte omöjligt att den befintliga tjärblomsterpopulationen varit 
en sink population innan lokalen började slås med lie. Det är ett bra exempel på en 
bevarandeåtgärd för att vända en nedåtgående trend när förutsättningarna är goda.  

I en metapopulation finns det passande och olämpliga lokaler för en art. Det förväntas finnas 
passande men tomma områden i populationsdynamiken liksom olämpliga men upptagna 
områden. När metapopulationen minskar, kan det antas att det finns flera passande men tomma 
områden (Ehrlén & Eriksson, 2000). Att områdena är tomma kan vara ett resultat av isolering av 
lokaler. Förekomsten av tomma men passande lokaler ger ytterligare argument för återinföring av 
en minskande art. Lämpligheten, hos lokaler i Ekoparken där tjärblomster såtts ut, kommer 
förhoppningsvis kunna fastställas om några år när det står klart om plantorna lyckats etablera sig 
tillräckligt för att bilda blomställningar och föröka sig. 

Ett sätt att skapa öppna ytor för nyetablering är att så in ängsskallra (Rhinanthus minor) vilken 
parasiterar på bland annat gräs utan att för den delen utgöra en störningsrisk. (Bullock & Pywell, 
2005) Detta skulle kunna vara ett komplement till bete för att minska gräsets framfart och därmed 
också minska skuggning av ljuskrävande örter. 

Växter kan vara indikatorer på kontinuitet i ett område. I och med utsådd i restaureringssyfte kan 
framtida inventeringar behöva omfatta en bakgrundskontroll för att kunna göra en rättvis 
bedömning av områdets status. Fördelningen av genetisk variation blir missvisande vid framtida 
studier om inte god dokumentation förs på var, hur och när utplantering gjordes i det aktuella 
området (Eriksson, 2007). Den typen av dokumentation finns i och med kandidatarbetet på insådd 
av tjärblomster i Ekoparken. 

Förutsättningar för mångfald 
Blåsuga (Ajuga pyramidalis) svinrot (Scorzonera humilis) och ängsvädd (Succia pratensis) är 
typiska arter som kan dröja sig kvar efter flera decenniers igenväxning. Bestånd av ovan nämnda 
arter utgör troligtvis en rest från en betydligt större population. Samtliga arter är återfunna i 
ekoparken och är viktiga vid restaurering eftersom återhämtningen av artsammansättningen 
gynnas (Eriksson, 2007). Återhämtningen gynnas bland annat genom tillgång på pollinatörer 
vilka ökar med fler blommor i närområdet (Nielson & Anker Ims, 2000). 

Gråfibbla (Pilosella officinarum) och smultron (Fragaria vesca) återfinns i naturbetesmarker men 
tillhör den minoritet av arter som har god spridningsförmåga (Eriksson, 2007) Båda dessa arter 
finns det rikligt av i spridda bestånd i ekoparken. Dessa bestånd kan utgöra en god indikator på 
lämpliga lokaler för andra typiska arter för naturbetesmarker som till exempel kattfot (Antennaria 
dioica). En art som kattfot kan behöva återintroduceras med mänsklig kraft eftersom den olikt 
gråfibbla och smultron är spridningsbegränsad. 



 

 

Flera studier förknippar förekomsten av tjärblomster med fårsvingel (Festuca ovina) och gulmåra 
(Galium verum) vilka båda återfinns på artlistan över en typisk torräng. (Schnedler, 1974; Muller-
Stoll & Thoman, 1984). Dessa arter lever tillsammans på den lokal tjärblomsterfrön samlats in. 

Jordprover tagna från tjärblomsterpopulationer varierar i pH från 3,4 till 5,3 (Jarvis & Pigott, 
1973; Tyler & Olsson, 1993) vilket hänger väl samman med tjärblomsters beroende av fosfor 
eftersom fosfor är mindre tillgängligt vid pH > 6. (Wilson et. al, 1995). En annan art som är 
beroende av fosfor är bergsyra (Rumex acetosella). Flera såddytor var placerade i sur miljö på 
berghällar med lös förna. I en del av ytorna återfanns bergssyra vilken är en indikator på sura 
miljöer då bergssyra föredrar pH < 3,25 (Tyler, 1997). Det är inte omöjligt att tjärblomster 
gynnas av att växa ihop med bergssyra då studier har visat att bergssyra verkar har en förmåga att 
frigöra fosfor från omgivande förna (Sandberg et al, 2009). 

Slutsatser 
Fortsatt hävd i form av slåtter och bete tror jag är viktigt för att behålla lokalerna lagom öppna. 
Jag tror att insådd av ängsväxter i beteshagar är en god metod för att få tillbaka den mångfald av 
blommor som fanns på 1700- och 1800-talet i området. Sådden kan tänkas ske i anslutning till 
kostigar som inte längre används för att fortsatt ge fröna en yta med blottad jord utan att de utsätts 
för intensivt tramp utan endast bete eller slåtter, enligt skiss över designens framtida syfte (Figur 
3). Fortsatt utsådd av tjärblomster i hällmarker bör utföras på ett djup större än 6 cm för att 
minska risken för uttorkning innan plantan hunnit etablera sig. 

Tack! 

Tack till Mats Niklasson och Åslög Dahl för mycket god handledning. Tack till Donald 
Blomqvist, Jenny Loberg och Sebastian Wettersten för hjälp med statistik. Tack till Axel 
Bergsten och Jacob Lindström för assistans vid sådd. Tack till Boel Nilsson för tips och råd. Tack 
till Bengt Oxelman för expertis om tjärblomsters aktuella namn. Tack till Björn Johansson för lån 
av kompass. Tack till Pelle Karlsson för användbart material. Tack till stiftelsen Nordens Ark för 
möjligheten att få göra kandidatarbete i deras regi samt att fått tillgång till husrum och 
arbetslokaler. 
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