
E
X
A
M
E
N
S
A
RBETE

Naturvård och artmångfald 180hp

Alet - en inventering av områdets kärlväxter

Linnea Isebring

Examensarbete inom biologi 15hp

Halmstad 2017-01-26



Alet – en inventering av områdets 

kärlväxter 
 

©Lantmäteriet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linnea Isebring 

Examensarbete, 15 hp 

Handledare: Clas Dahlin 

Examinator: Göran Sahlén  



1 
 

Sammanfattning 
Under sommaren 2016 genomfördes en inventering av kärlväxter i området Alet i Halmstad 

kommun som planeras bli ett naturreservat. Syftet med inventeringen var att undersöka hur 

kärlväxter förekommer i områdets olika habitat, Aleskogens skog, det civila flygfältets öppna 

landskap och Västra strandens strand och dyner. Framförallt undersöktes hur växter med ett 

naturvärde fördelades över området för att sedan kunna jämföra dessa fynd med tidigare 

rapporterade fynd från platsen. Området har sedan länge stått orört vilket har lett till stora 

förändringar i landskapet under tidens gång. Områdets förändring speglades i studiens resultat 

vilket visade att flest olika arter förekom i områdets skog både avseende det totala antalet 

arter och antalet naturvårdsarter. Resultatet visade även att 40% av de naturvårdsarter som en 

gång funnits i området har försvunnit över tid och hårdast drabbat var det öppna landskapet då 

de försvunna arterna nästan uteslutande kunde knytas till detta habitat.      
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Abstract 
In the summer of 2016 an inventory was performed of vascular plants in the area Alet in 

Halmstad which is planned to be a nature reserve. The aim of the study was to investigate 

how vascular plants occur in the different habitats of the area, the forest of Aleskogen, the 

open landscape of civila flygfältet and the beach and dunes of Västra stranden. Findings of 

plants with a natural value was of priority to be able to compare these findings with 

previously reported plants from the area. Alet have been left without management, which has 

led to major changes in the landscape over time. These changes could be reflected in the 

results of the study which showed that most species were found in the forest of Aleskogen 

both regarding the total number of species and species with a natural value. The results also 

showed that 40% of the species with a natural value that once existed in the area had 

disappeared. The most affected area were the open landscape where the disappeared species 

almost exclusively once grew.  
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1. Inledning 
I Halmstad kommun nära Halmstad centrum ligger området Alet vid kusten (Länsstyrelsen 

Hallands län 2016). Inom områdets gränser finns Aleskogen, Västra stranden och Halmstads 

gamla civila flygfält, vilka gör platsen till ett naturområde med stor variation. De olika 

områdena förser platsen med både skog av olika karaktär, sandstrand och öppen gräsmark 

(Fritz & Larsson 2015). Varför den öppna gräsmarken benämns det gamla civila flygfältet är 

för att det under en tid användes som just civilt flygfält, namnet har alltså stannat kvar sedan 

dess. Alet ligger beläget i Halmstad tätorts närhet och har hög mångfald av både arter och 

naturtyper vilket gör området unikt. Området planeras av Halmstad kommun att få skydd i 

form av ett naturreservat som planeras ha en storlek på ca 55,1 hektar. Anledningar till 

bildandet är att skapa ytterligare skydd för det unika naturområdet samt att ge friluftsliv och 

biologisk mångfald möjlighet att utvecklas. Därför har ett arbete påbörjats med att undersöka 

hur områdets naturvärden bäst kan skyddas (opublicerat). I kontakt med Halmstad kommun 

genomfördes en inventering av kärlväxter för att bidra med kunskaper om den nuvarande 

floran i området.    

1.1 Området Alet 

I områdets skog finns fem olika skogsnaturtyper: lövblandad barrskog, tallskog, 

triviallövskog, triviallövskog med ädellövsinslag och lövsumpskog (opublicerat) med tre 

naturtyper enligt art- och habitatdirektivet: svämlövskog (91E0), trädklädda dyner (2180) och 

dynvåtmarker (2190) (Länsstyrelsen Hallands län 2016). Dessa upptar tillsammans en yta på 

ca 20,9 hektar (opublicerat). På gränsen mellan Aleskogen och det gamla civila flygfältet 

fanns det en del ungskog (0,9 hektar) där kommunen genomförde restaureringsåtgärder 2016 

(Halmstad kommun 2016). Annars har Aleskogen fått utvecklas under en lång tid. Både tätare 

och glesare partier finns mellan träden och till stor del är skogen fuktig med kärr och diken 

längs marken. Områdets öppna landskap fördelas främst över områdets östra delar och upptar 

en yta på ca 6,5 hektar. Inom detta öppna område bedöms två stycken natura 2000-naturtyper 

ingå: silikatgräsmarker (6270) och rissandhedar (2320) (opublicerat). Området visar tydliga 

tecken på igenväxning med dominerande högt gräs och framför allt i de norra delarna av 

området finns ett flertal träd och buskar (Fritz & Larsson 2015). Västra strandens dyner byggs 

upp av natura 2000-habitaten fördyner (2110), vita dyner (2120) och grå dyner (2130) 

(Länsstyrelsen Hallands län 2016; opublicerat). Detta område är ca 14,2 hektar stort 

(opublicerat). Även detta område visar tecken på igenväxning av hög vegetation och buskar 

som tex vresros (Länsstyrelsen Hallands län 2016).  Övriga 12,64 hektar består av 12,6 hektar 

hav och vattendrag och ett litet område tomt. Storleken på området och dess olika naturtyper 

är förslag som ingår i en föreslagen skötselplan som togs fram 2016-04-28, denna har ännu 

inte beslutats och kan därför komma att ändras. 

Aleskogen har skydd enligt art- och habitatdirektivet som ett natura 2000-område och upptar 

en yta på 24,6 hektar. Delar av Västra stranden ingår i natura 2000-området (Länsstyrelsen 

Hallands län 2016). Området skyddas av ett utökat strandskydd vilket ger platsen ett skydd 

300 meter från strandlinjen (Halmstad kommun 2014; Länsstyrelsen i Halland 2005). 

Aleskogen, Västra stranden och det gamla civila flygfältet ingår i riksintresse för rörligt 

friluftsliv och naturvård (Naturvårdsverket 2016) och i översiktsplanen utgör området ett när-

rekreationsområde (Halmstad kommun 2014).  

Närheten till stadskärnan gör att många människor tar sig hit för att uppleva naturen 

(Halmstad kommun 2014). Genom området sträcker sig den 18 km långa vandringsleden 
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prins Bertils stig som följer Halmstads kust från Halmstad slott till naturreservatet Möllegård 

(Halmstad kommun 2017). Över hela området sträcker sig stigar vilka gör det möjligt att ta 

sig fram genom områdets olika miljöer (Länsstyrelsen Hallands län 2005). I den centrala 

tallskogen finns en djurkyrkogård där det är tillåtet att begrava mindre husdjur (Fritz & 

Stenström 2014).        

Flera inventeringar har genomförts i området, samtliga har påpekat att platsen håller höga 

naturvärden (Fritz m.fl. 2012; Fritz & Stenström 2014; Fritz & Larsson 2015). År 2015 

genomfördes en inventering som visade att området hade en minskad förekomst av rödlistade 

kärlväxter (Fritz & Larsson 2015). Över tiden har man sett att området har höga naturvärden 

och att platsen utgör passande livsmiljöer för flera olika hotade arter. Därför finns ett antal 

olika dokument med de gemensamma målen att utveckla och förbättra förutsättningarna, på 

olika sätt, för platsens olika naturtyper och arter. 1988 togs den första skötselplanen för 

Aleskogen fram (Länsstyrelsen Hallands län 2012) och 2005 gjordes en bevarandeplan för 

densamma (Länsstyrelsen Hallands län 2005). 2010 togs beslut om bidrag för att tillta 

åtgärder i dynerna och på det civila flygfältet i form av röjning och bränningar (Länsstyrelsen 

Hallands län 2010). 2012 togs beslut om bidrag för att ta fram en ny skötselplan över 

områdets skog (Länsstyrelsen Hallands län 2012). 2016 togs det fram ytterligare ett förslag till 

bevarandeplan av natura 2000-området Aleskogen (Länsstyrelsen Hallands län 2016) samt att 

ett förslag till den nya skötselplanen för naturreservatet framtogs (opublicerat). Som ett 

resultat av dessa planer har det genomförts en del åtgärder i området, bland annat har det 

utförts naturvårdsbränning på mindre ytor i det öppna landskapet (Länsstyrelsen Hallands län 

2010). Under 2016 påbörjades åtgärder inför bildandet av naturreservatet Alet (Halmstad 

kommun 2016). Då röjdes och rensades uppvuxen vegetation (ca 1 hektar) på gränsen mellan 

Aleskogen och det gamla civila flygfältet samt att alridån som har vuxit fram i östra delar av 

Västra strandens dyner togs bort (ca 0,46 hektar) (Ann-Charlotte Abrahamsson, muntligen). 

1.2 Alets historia 

Skog i Halland var från mitten av 1600-talet fram till 1800-talets mitt till största del obefintlig 

i städerna längs kusten. I mitten på 1800-talet började man plantera barrskog på 

flygsandfälten för att skydda städerna och jordbruket mot sandflykt vilket var ett stort 

problem under denna tid. Detta var fallet i Halmstad och skogen vid Alet har troligen 

uppkommit under mitten av 1800-talet, först som barrskog mest bestående av tall (Malmström 

1939). Vid jämförelser med den ekonomiska kartan från 1967 kan man se att skogen idag 

upptar en omkring 50 % större yta än vad den gjorde för ca 50 år sedan. Vid vidare 

jämförelser ser man att strandlinjen har förflyttats längre ut i havet (Figur 1) vilket troligen 

beror på att sanden transporterats med strömmar och vind. Detta har över tiden orsakat att 

stranden blivit bredare då sanden har ackumulerats i områdets kust (Nordiska Ministerrådet 

2001). På området mellan det civila flygfältet och Västra stranden som tidigare var öppet har 

det idag vuxit upp skog som skiljer de båda områdena åt. Skogen har utökat sin areal och 

detta på det civila flygfältets bekostnad som idag upptar en mindre yta än tidigare (Figur 1; 

Figur 2). Under den tid då den öppna gräsmarken användes som flygfält (1936 – 1956) hölls 

vegetationen öppen på grund av flygtrafiken men när flygfältet lades ner minskade även 

skötseln. Denna jämförelse visar alltså att Alet tidigare dominerades av ett öppet landskap där 

ett skogsområde fram till idag har kunnat utvecklas och breda ut sig över området (Figur 1; 

Figur 2; Malmström 1939). Idag har skogen utvecklat karaktärer som liknar naturskog med 
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riklig mängd död ved i olika grader av nedbrytning och gamla träd (Länsstyrelsen Hallands 

län 2016) som kan ha en ålder på ca 150 år med tanke på platsens historia.  

 

Figur 1: Den ekonomiska kartan över området Alet från 1967. Det öppna landskapet utgör en stor yta av 

områdets area och skogen är begränsad till områdets västra delar. ©Lantmäteriet 

 

Figur 2: Ortsfoto över Alet 2016. Bilden visar hur Aleskogen har utvecklats och tagit över majoriteten av 

områdets yta som tidigare dominerades av det öppna landskapet. ©Lantmäteriet  
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När ett område lämnas efter störningar börjar naturliga processer som påverkar vegetationens 

sammansättning. Denna process kallas ekologisk succession och innebär att arter med tiden 

tillkommer och försvinner då nya arter etableras. Ett öppet landskap kan med denna process 

uppnå sluten skog om denna får fortgå under en lång tid (Reece m. fl. 2010). I Alet kan man 

se effekterna av den ekologiska successionen då få insatser av skötsel har förekommit. Detta 

har orsakat att flera områden, viktiga för arter som är beroende av det öppna landskapet, med 

tiden har vuxit igen. På det civila flygfältet och i Västra strandens dyner har träd och buskar 

etablerat sig vilket har haft en negativ inverkan på arter som kan knytas till dessa områden 

(Fritz m. fl. 2012). I Aleskogen har igenväxningen påverkat i mindre utsträckning jämfört 

med det öppna landskapet. Gläntor blir tätare vilket hindrar solens ljus från att nå ner i den 

lägre vegetationen vilket gör skogen mörkare och livsmiljöerna för markvegetationen blir 

ogynnsamma. I skogen hotas de rödlistade träden alm och ask av ytterligare hot i form av 

almsjukan och askskottssjuka som båda är obotliga sjukdomar och leder till trädens död (Fritz 

& Larsson 2015). 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med inventeringen är att undersöka hur områdets kärlväxter förekommer i Alets olika 

habitat. På grund av den pågående igenväxningen och att tidigare studier har kunnat visa en 

minskning av naturvårdsintressanta arter (Fritz & Larsson 2015) har hög prioritet lagts vid att 

söka efter naturvårsarter inom organismgruppen kärlväxter. Detta för att jämförelser ska 

kunna göras om förändringen av dessa arters förekomst över tid. Frågeställningar som jag har 

jobbat för att besvara är: Hur skiljer sig förekomster av olika kärlväxter i områdets skog, 

öppna områden samt på strand och dyner? Hur många naturvårdsintressanta kärlväxter kan 

man finna i respektive område? Med tanke på de stora förändringar som skett i området över 

tid, hur har det påverkat förekomsten av naturvårdsintressanta kärlväxter? Har dess 

förekomster förändrats sedan 1980? Och vilka åtgärder kan man ta till för att skapa 

gynnsamma förutsättningar för fler arter och samtidigt gynna de arter som redan förekommer? 

2. Material och metoder 
Inventering av kärlväxter gjordes med en metod där provrutor användes. Denna metod valdes 

för att få ett likvärdigt resultat från varje delhabitat i området. Lika stora rutor användes på 

alla platser och storleken på dessa valdes ut så att denna skulle passa områden med både tät, 

gles och öppen vegetation. Rutornas storlek på 25 kvadratmeter bedömdes passa just denna 

inventering.  

Lokalernas sydvästra hörnkoordinater placerades ut över området med hjälp av kartverktyg 

där de sydvästra hörnen av varje ruta mättes ut med ett avstånd från varandra på 100 meter. 

Detta gjordes i förväg för att fördelningen skulle bli jämn över hela området och för att så 

många av områdets olika habitat som möjligt skulle infinnas inom lokalernas gränser. De 

utplacerade koordinaterna återfanns sedan med en GPS där rutor mättes ut med hjälp av ett 

måttband (5x5 meter). För att lokalerna skulle få en likvärdig placering och följa ett tydligt 

mönster användes en kompass så att rutans sidor skulle följa nord-sydlig respektive öst-västlig 

riktning. Från det sydvästra hörnet mättes fem meter i riktningen norr, därifrån mättes fem 

meter åt öst vidare därifrån fem meter söder och tillbaka till startpunkten genom att följa 

riktningen väst. På samma sätt mättes alla lokaler ut. De naturvårdsarter som eftersöktes 

definieras av Hallingbäck (2013) och listor över signalarter (Skogsstyrelsen 2013) och 

fridlysta arter (Naturvårdsverket 2016) användes. Stor vikt lades vid att artbestämma 
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naturvårdsintressanta kärlväxter men antalet arter i varje ruta dokumenterades. Artbestämning 

gjordes direkt på plats men svårbestämda arter fotograferades även för att försäkra att ingen 

naturvårdsintressant art skulle missas. För artbestämning användes Krok och Almquist 

(2012), Ursing (2010), Mossberg och Stenberg (1995) och Naturhistoriska riksmuseet (2016) 

för kompletterande bilder. Alla arter artbestämdes inte med artnamn, då detta skedde uteslöts 

de först vara en naturvårdsart därefter delades de in i familjer eller utefter morfologiska 

egenskaper.  

Artportalen användes för att söka på rapporterade fynd av kärlväxter i området sedan 1980 

fram till 2016. Denna sökning visade vilka arter som har rapporterats växa i området vilket 

också innefattar naturvårdsarter. På detta sätt framgick vilka naturvårdsarter som finns eller 

har funnits i området och även när och var dessa fynd har rapporterats. Detta gjordes för att 

jämförelser av växternas förekomster skulle kunna genomföras över en längre period. 

Samtliga påträffade kärlväxter i tidigare studier finns rapporterade i artportalen förutom en, 

idegran, som nämns i studien av Fritz och Stenström (2014). Dessa arter presenteras under 

resultat i tabell 3.   

2.1 Avgränsningar 

Lokalerna delades upp beroende på dess placering i landskapet och delades in i 

skogsområden, öppna landskap samt i strand- och dynmiljöer. Eftersom att ungskogen 

gallrades och röjdes innan fältbesök gjordes räknas denna yta till det öppna landskapet i 

föreliggande studie. En bedömning av omgivningen vid fältbesök bestämde om de skulle ingå 

i skogsområdet, det öppna landskapet eller i strand- och dynmiljöer.  

Sökningarna i artportalen avgränsades till fynduppgifter från 1980 och framåt för att detta 

årtal tidigare har använts vid inventeringar på platsen. Arter som inte har hittats under 

föreliggande studie men som har rapporterats efter 2010 har räknats med som förekommande 

i området. Detta gjordes för att inventeringen i föreliggande studie avgränsades till begränsade 

områden och då växterna setts så pass nyligen är det mycket troligt att de fortfarande växer i 

området.   

2.2 Undersökningens omfattning 

Totalt genomfördes inventeringen under 8 dagar, från 28 juni till 5 juli år 2016. Under denna 

period hade skötselåtgärderna som kommunen genomfört färdigställts.  

Genom att placera provrutorna med ett avstånd på 100 meter blev det totala antalet lokaler 

som hamnade inom områdets gränser 41 stycken, detta resulterade i att den totala undersökta 

ytan uppnådde en area på 1025 kvadratmeter vilket motsvarar 0,19% av hela områdets area. 

Rutorna fördelades relativt jämt mellan skogsmiljöer, öppna miljöer och strand- och 

dynmiljöer i relation till dess storlek, 19 i skogen, 8 i öppna miljöer och 14 på strand och 

dyner. Nedan visas fördelningen av lokalerna mellan områdets olika habitat (tabell 1).     

 

Tabell 1. Lokalernas fördelning över området. Den inventerade ytan presenteras i % av den totala ytan i 

respektive habitat 

Habitat Area (hektar) Antal lokaler Andel undersökt yta (%) 

Skog 20,9 19 0,23 

Strand/dyner 14,2 14 0,24 

Öppen mark 7,4 8 0,27 
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3. Resultat 
Totalt resulterade inventeringen i fynd av 142 olika kärlväxter varav 10 stycken olika 

naturvårdsarter. Flest kärlväxter fanns i skogen där 54,23 % av det totala antalet arter 

återfanns, i samma habitat påträffades även flest naturvårdsarter med totalt sex olika arter. 

Skogen var även de habitat med flest unika arter dock påträffades 46 arter i två eller flera 

olika habitat. Arternas fördelning presenteras i tabell 2 nedan.  

 

Tabell 2. Fynd av kärlväxter fördelade över områdets olika habitat. Andelen arter redovisas i procent av det 

totala artantalet. Unika arter visar hur många arter som bara påträffades i respektive habitat 

Habitat Antal 

arter 

Antal arter av det totala 

antalet (%) 

Unika 

arter 

Naturvårdsarter  

Skog 77 54,23 43 6*  

Strand/dyner 50 35,21 25 3**  

Öppen mark 67 47,18 28 2***  

* idegran, murgröna, ramslök, skogsalm, skärmstarr, strutbräken 

** flockfibbla, saltarv, sandrör 
*** idegran, majbräken 
 

De naturvårdsarter som det gjordes fynd av i föreliggande studie ingår i fyra olika kategorier: 

rödlistade arter, signalarter, skyddade arter och typiska arter. Totalt har fynd av 35 olika 

naturvårdsarter rapporterats från Alet och av dessa har 17 stycken fynduppgifter efter 2010 

samt att fyra stycken kan läggas till från föreliggande studie. Detta resultat visar att antalet 

naturvårdsarter har minskat med 40% under 36 år. Fyra fynd av den rödlistade skogsalmen 

(CR) gjordes på tre lokaler och då oftast i form av små plantor med undantag för en lokal där 

fynd gjordes av en högväxt skogsalm (tabell 2). Fem olika signalarter hittades under 

inventeringen (tabell 2). Dessa var murgröna, ramslök, strutbräken skärmstarr och idegran 

(idegran räknas också till skyddade arter). Av idegran påträffades sex plantor på fyra olika 

lokaler (tabell 2). Alla fynd som gjordes var av mycket små plantor men större buskar 

observerades i andra delar av området. Totalt hittades fem stycken typiska arter för tre 

naturtyper som finns i området. I sanddynerna hittades de typiska arterna för naturtypen vita 

dyner, sandrör och saltarv (Naturvårdsverket 2011a). Flockfibbla påträffades som är en typisk 

art för grå dyner (Naturvårdsverket 2011b) och för svämlövskogen hittades de typiska arterna 

majbräken och strutbräken (Naturvårdsverket 2011c).  
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Tabell 3: Sammanställning av naturvårdsarter med fynd från tidigare studier samt arter registrerade i artportalen 

sedan 1980. De rödlistade arterna markeras med förkortning för den hotkategori arten har, x anger om arten är en 

signalart och de typiska arterna markeras med koden för den naturtyp som arten är typisk för 

Art Vetenskapligt namn Rödlista Signalart Typisk art Senaste 

fyndår 

Ask Fraxinus excelsior EN   2015 

Backtimjan Thymus serpyllum NT   1979 – 1983 

Blågrönt 

mannagräs 

Glyceria declinata VU   1979 – 1983 

Bockrot Pimpinella saxifraga   6270 1979 - 1983  

Bohuslind Tilia platyphyllos CR   2015 

Borsttåtel Corynephorus 

canescens 

  2130 2012 

Bäckbräsma Cardamine amara  x 91E0 2015 

Flockfibbla Hieracium umbellatum  2130 1979 – 1983  

Gul fetknopp Sedum acre   2130 2015 

Hirsstarr Carex panicea   6270 1979 – 1983   

Huvudtåg Juncus capitatus EN  2190 1985 

Hårginst Genista pilosa NT   1979 – 1983 

Hängstarr Carex pendula RE   2016 

Idegran* Taxus baccata  x  2014 

Majbräken Athyrium filix-femina   91E0 2012 

Missne Calla palustris  x 91E0 2015 

Murgröna Hedera helix  x  2015 

Månlåsbräken Botrychium lunaria NT   2013 

Nattviol* Platanthera bifolia   6270 1989 

Ormbär Paris quadrifolia  x  2015 

Pimpinellros Rosa spinosissima RE   2015 

Rankstarr Carex elongata  x  2015 

Rödsäv Blysmus rufus NT   1979 – 1983 

Saltarv Honckenya peploides   2120 2015 

Sandmålla* Atriplex laciniata EN   1980 – 1989 

Sandrör Ammophila arenaria   2120 1979 – 1983 

Skogsalm Ulmus glabra CR   2015 

Skärmstarr Carex remota  x  2015 

Springkorn Impatiens noli-tangere   91E0 1994 

Strutbräken Matteuccia struthiopteris x 91E0 2015 

Trift Armeria maritima   2130 1979 – 1983 

Vårtåtel Aira praecox   2130 1979 – 1983 

Åkerrödtoppa Odontites vernus NT   1979 – 1983 

Östersjötåg Juncus balticus   2190 1985 

*Fridlyst art 

 

Med utgångspunkt i tabell 3 ovan kan det konstateras att det totalt fanns 13 olika rödlistade 

kärlväxter registrerade med skogsalmen inräknad. Det kan konstateras att antalet rödlistade 

växter förefaller ha minskat sedan 1980. Sju av de rödlistade växter som tidigare påträffats 
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återfinns inte i föreliggande studies resultat. Det ska dock nämnas att ask påträffades så pass 

nyligen som 2015 och kunde även i denna studie observeras men utanför studiens sökområde. 

Månlåsbräken som registrerades 2013 har inte återfunnits på växtplatsen eller i området. Dock 

bör arten inte uteslutas förekomma då den observerades relativt nyligen (tabell 3).   

Av övriga kärlväxter med ett naturvårdsintresse hittades fem olika signalarter: murgröna, 

ramslök, strutbräken skärmstarr och idegran. Fyra av dessa, idegran, murgröna, strutbräken 

och skärmstarr är kända från tidigare studier (tabell 3). Ramslöken påträffades på en av 

lokalerna och har inte tidigare registrerats. När en jämförelse görs med tidigare registrerade 

signalarter har arterna bäckbräsma, missne, ormbär och rankstarr inte kunnat observeras i 

föreliggande studie men fynduppgifter av arterna har nyligen registrerats i artportalen (tabell 

3).  

Samtliga fynd av typiska arter som hittades under föreliggande studie har tidigare rapporterats 

från platsen: flockfibbla, majbräken, saltarv, sandrör och strutbräken. Utöver dessa har 12 

arter tidigare registrerats i artportalen. Av dessa har arterna missne, gul fetknopp, bäckbräsma 

och borsttåtel nyligen registrerats och kan därför inte uteslutas förekomma i området. Åtta 

typiska arter har inte åter påträffats (tabell 3). 

4. Diskussion 
Resultatet visar att av de inventerade kärlväxterna kunde flest olika arter påträffas i områdets 

skogsmiljöer därefter i det öppna landskapet med minst arter i strand- och dynmiljöer. Under 

inventeringen gjordes fynd av 10 olika naturvårdsarter med förekomster som främst kunde 

knytas till skogsområdet med några få arter i det öppna landskapet samt strand- och 

dynmiljöer. Resultatet visade även att 40% av områdets naturvårdsarter har försvunnit sedan 

1980.  

Minskningen av de rödlistade arterna kan nästan uteslutande knytas till det öppna landskapet 

och detta kan förklaras med att det öppna landskapet har lämnats med begränsad skötsel 

(Länsstyrelsen Hallands län 2012; Länsstyrelsen Hallands län 2005; Länsstyrelsen Hallands 

län 2010; Länsstyrelsen Hallands län 2016). De arter som har försvunnit har gemensamt att 

hävd gynnar deras förekomst och att igenväxning är det största hotet (SLU 2016). Eftersom 

att området har förvaltats med endast få skötselåtgärder (Länsstyrelsen Hallands län 2012; 

Länsstyrelsen Hallands län 2005; Länsstyrelsen Hallands län 2010; Länsstyrelsen Hallands 

län 2016) har naturliga processer haft möjlighet att fortgå i det öppna landskapet. Dessa 

processer leder till att antalet arter i en population som är beroende av öppna landskap 

minskar tills de helt försvinner då successionen fortgår (Lehtilä m. fl. 2016). Flera studier har 

visat att artmångfalden på områden som lämnats är lägre än artmångfalden på de som 

kontinuerligt skötts (Lindborg & Eriksson 2005; Lindborg & Eriksson 2004). Dock visade 

Johansson m. fl. (2011) att något fler arter fanns på de områden som övergivits än de som 

förvaltas. Samma studie visade dock att den småskaliga artmångfalden var högre på 

förvaltade gräslandskap än i övergivna. I Alets öppna landskap visade resultaten att nästan 

hälften av de inventerade kärlväxterna förekom i det öppna landskapet med 28 unika arter 

vilket visar på att detta område har en relativt hög artmångfald i relation till de övriga 

habitaten vilket understryker vikten av att det öppna landskapet kvarstår i området.   

När ett öppet område lämnas kommer generellt örter att minska medan träd och buskar ökar 

(Lindborg & Eriksson 2005). Detta är fallet i Alet då arter har försvunnit och träd och buskar 
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har betydligt ökat i området. Träd och buskar kan gynna den totala artmångfalden då detta 

skapar variationer i miljön i ett gräslandskap. Detta visade Lindborg och Eriksson (2004) då 

artmångfalden var högre på gräslandskap där det växte träd och buskar. Detta kan förklaras 

med att denna vegetation gynnar arter som är känsliga för hävd. Öckinger m. fl. (2006) visade 

dock att antalet hävdgynnade arter var lägre på områden där förekomst av träd och buskar var 

hög. Detta tyder på att ett gräslandskap bör ha en andel träd och buskar om syftet är att gynna 

den totala artmångfalden, men att områden som är helt öppna med avsaknad av högre 

vegetation är av stor vikt för att ett större antal hävdgynnade arter ska förekomma. Att träden 

har etablerats på Alets öppna område kan därför vara en förklaring till att de rödlistade arterna 

har försvunnit från platsen idag. 

Faktorer som påverkas i ett gräslandskap som förvaltas med skötsel är alltså den totala 

artmångfalden, förekomst av hävdgynnade arter men även höjden på vegetationen. Skötsel 

påverkar arter med en högre höjd vilket leder till att områden med skötsel ofta resulterar i en 

lägre vegetation. Detta visade Lindborg och Eriksson (2005) då jämförelser gjordes av betade 

gräslandskap med områden som hade övergivits. Johansson m. fl. (2011) visade att arter som 

minskat men fortfarande förekom på övergivna lokaler var karakteriserade av bland annat hög 

växthöjd. Örter som har denna karaktär kan alltså fortfarande växa i Alets öppna områden då 

det fortfarande finns områden med mindre utbredning av träd och buskar, detta mönster syns i 

Alet då delar av gräslandkapet domineras av en högre vegetation och kan vara en förklaring 

till att många arter kunde påträffas i detta område.  

Aleskogens utveckling är ett resultat av naturliga processer, över tid kan ett öppet landskap 

utvecklas till ett landskap dominerat av hög vegetation och tillslut utvecklas sluten skog 

(Wahlman & Milberg 2002). Då detta sker kommer tillgången av ljus att vara en avgörande 

faktor för arter som kan knytas till öppna landskap, då ljuset hindras av den högre 

vegetationen att nå ner till marken kommer dessa arter att påverkas negativt och arter som 

klarar dessa förhållanden kommer istället ta överhand (Oheimb & Brunet 2007). 

Skogslandskapet i Alet upptar idag en mycket större yta än vad den gjorde för bara 50 år 

sedan. Att skogen har etablerats i området har haft negativa effekter på det öppna landskapet 

men för områdets totala biologiska mångfald kan skogen spela en viktig roll. På grund av att 

skogspartiet har kunnat utvecklas har viktiga livsmiljöer för nya arter tillkommit. Av alla 

inventerade kärlväxter kunde flest påträffas i Aleskogens miljöer, det var också här det största 

antalet naturvårdsarter förekom. Varför flest arter förekom i Aleskogen kan förklaras genom 

att Aleskogen består av många olika naturtyper vilket förser olika arter med livsmiljöer 

(Hambler & Canney 2013). Att flest naturvårdsarter förekommer i Aleskogen tyder på att 

denna miljö är av bättre status än övriga områden. Flera signalarter kunde finnas här och detta 

är indikatorer på att skogens bevarandestatus är gynnsam. Detta resultat belyser slutsatsen att 

skogen, trots att den etablerats på det öppna landskapets bekostnad, är värdefull för områdets 

biologiska mångfald.    

Metoden som användes fördelade lokalerna relativt jämnt över områdets olika habitat i 

förhållande till dess storlek. Dock gav fördelningen en del resultat som bör förklaras. Två 

naturvårdsarter hittades i det öppna landskapet men ingen av dessa kan egentligen knytas till 

detta habitat utan till skogsområdet. Detta kan förklaras genom att det nyligen röjda området 

räknades till det öppna landskapet i föreliggande studie. Det var i detta område som båda 

arterna förekom alltså på en plats som väldigt nyligen visade sig som ett tätare bevuxet 

område. Här hade landskapet öppnats upp men arter knutna till det öppna landskapet hade inte 



13 
 

ännu kunnat etableras. Med detta som underlag fanns det alltså inga naturvårdsarter i det 

öppna landskapet vilket ytterligare styrker slutsatsen att det öppna landskapet är av sämre 

status än övriga områden. Trots att endast en bråkdel av området har ingått i denna studie har 

resultaten följt ett liknande mönster som tidigare studier av platsen. Att flera arter som 

tidigare har registrerats i området inte har kunnat återfinnas tyder på att de 

naturvårdsintressanta arternas utbredning är begränsad och att det bara finns få exemplar kvar. 

Några av de fyndplatser som tidigare har registrerats har inte hamnat inom gränserna för de, i 

denna studie, undersökta lokalerna vilket gör att dessa inte utesluts ur resultaten utan snarare 

blir en del av det. Det är inte omöjligt att fler fynd av kärlväxter med ett naturvärde skulle ha 

gjorts om metoden hade omfattat en större yta, men troligen skulle detta inte påverka den 

slutsats som kan tas av denna studies resultat. Att ett stort behov av skötsel finns på platsen är 

inte endast resultatet av den frånvarande skyddsvärda floran utan även hur statusen av de 

olika öppna habitaten i området har försämrats. Den försämrade statusen beror på att 

igenväxning har fått fortlöpa under nästan 50 år vilket man kan se vid jämförelser av den 

ekonomiska kartan från 1967 (Figur 1) och ortsfotot över platsen år 2016 (Figur 2). 

4.1 Genomförd skötsel 

De skötselåtgärder som genomförts i området tidigare år i form av bränningar har visat goda 

resultat på den blommande floran i det öppna landskapet (Fritz m. fl. 2012), med detta resultat 

har bränningar visat sig vara en lämplig metod att använda i området Alet för att gynna 

kärlväxter som i sin tur gynnar andra organismgrupper.  

De två naturvårdsarter som det gjordes fynd av i det öppna landskapet kan som tidigare 

nämnts knytas till skogsområdet och inte till det öppna landskapet. Dessa fynd tyder på att 

relativt nyetablerad skog kan vara livsmiljöer för arter som har ett naturvårdsintresse. I Alet 

har åtgärden att röja i ungskogen varit i syftet att utöka arealen av det öppna landskapet 

(opublicerat) vilket på längre sikt kan göra större nytta i området. Och med tanke på att 

Aleskogen upptar en så stor yta av området med flera fynd av naturvårdsarter kan tänkas att 

livsmiljöer för arterna fortfarande kommer finnas kvar. I en studie av Redon m. fl. (2014) 

visade sig yngre skog hålla ett lägre antal arter än äldre mer etablerad skog. Detta resultat 

understryker alltså att den äldre skogen är viktigare än ungskogen att bevara avseende 

artmångfald. 

4.2 Förslag till skötsel 

Föreliggande studies resultat visar som tidigare påpekats att det öppna landskapet visar störst 

negativa effekter på grund av den pågående igenväxningen. Med tanke på att de arter som har 

försvunnit från området har gemensamt att de påverkas negativt av minskad hävd bör stor vikt 

ligga vid att förbättra livsmiljöer på det civila flygfältet och de omgivande öppna fälten. För 

att motverka negativa effekter på grund av igenväxning visar Lehtilä m. fl. (2016) att 

successionen behöver avbrytas så att den stannar av och inte når det senare stadiet. Därför 

diskuteras skötselåtgärder som slåtter, bränningar och bete. 

För att gynna fler arter i området bör förnan med högt näringsvärde tas bort från platsen 

regelbundet, förslagsvis genom att använda naturvårdsbränning för detta syfte. Moog m.fl. 

(2002) och Whalman och Milberg (2002) har visat att bränning är en viktig åtgärd på områden 

där näringsrik förna har ackumulerats och skapar ett överskott av näring i vegetationen och att 

bränning är en skötselåtgärd som effektivt tar bort denna. Naturvårdsbränning kan också 

motverka spridning av buskar (Moog m. fl. 2002) vilket kan vara önskvärt på de delar som 
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huvudsakligen ska hållas öppna. Med tanke på att det i föreliggande studie fortfarande 

förekom arter knutna till skogen på det område som nyligen röjts kan tänkas att bränning är en 

metod för att även ta bort dessa arter. Arterna kan annars tänkas växa kvar om de klarar de 

nya miljöförhållanden som skapas. Med detta som grund bör bränning användas på de 

områden där vegetationen önskas vara helt öppen med endast arter knutna till gräslandskapet.  

Att bränna i landskapet kan vara gynnsamt för den örtartade floran vilket även slåtter har visat 

sig vara. Slåtter kan dock ha en negativ inverkan på densamma om detta sker sent under 

växtsäsongen när växterna står i blom. Denna trend syns dock inte vid bränning om den sker 

under våren (Larsson & Persson 2012). Antonsen och Olsson (2005) har däremot visat att 

slåtter resulterar i en artsammansättning av högre diversitet än vad bränningar gör på längre 

sikt. Med detta som bakgrund bör slåtter och bränning användas olika frekvent på olika 

områden av det öppna landskapet för att gynna ett större antal arter.  

En jämförande studie av slåtter, bränning och bete visade att bete i större utsträckning 

resulterade i en vegetation dominerad av gräs (Larsson 2007). Öckinger m. fl. (2006) visade 

att olika betesdjur påverkar vegetationen olika, fler arter förekom i områden som betades av 

nötkreatur i jämförelse med områden som betats av får och artmångfalden var högre i 

områden som betas av nötkreatur och häst än de som inte betas alls. Får och getter betar mer 

fiberrik föda och har visat sig fungera bra vid restaurering av platser med mycket sly (Franzén 

2003). När bete förekommer i natur som ofta besöks av människor är risken större att djuren 

kan skadas av föremål som inte hör hemma i naturen (Lindgren 2005). Bete skulle kunna 

tänkas användas för restaurering i området men med tanke på att Alet är ett mycket besökt 

område skulle det krävas mycket tillsyn för att undvika att djuren tar skada av den mänskliga 

aktiviteten. Dock, med detta som bakgrund kan återkommande slåtter vara det bättre 

alternativet i området Alet.     

Träden i det öppna landskapet bör i viss mån behållas för att skapa områden där arter som kan 

skadas av ökad hävd får skydd av dessa. Genom att göra så skapar man en mosaik i det öppna 

landskapet som blir en livsmiljö för fler arter än bara de som gynnas av hävd (Lindborg & 

Eriksson 2004). Detta skulle teoretiskt kunna resultera i en högre artmångfald i området.  

Sammanfattningsvis kan sägas att målet med de föreslagna åtgärderna är att öppna upp delar 

av området för att återskapa miljöer som liknar de livsmiljöer som de försvunna arterna kan 

knytas till. Och att delar av området får behålla uppvuxna träd för att ge en variation till 

landskapet och på detta sätt skapa en miljö som kan gynna en hög artmångfald av flera olika 

typer av kärlväxter.  

4.3 Slutsats 

Områdets naturvårdsarter har minskat sedan 1980, framförallt inom kategorin rödlistade arter 

och då främst i det öppna landskapet. Detta är ett resultat av att området under en lång tid har 

lämnats för fri utveckling vilket har gjort att Aleskogen har ökat i storlek samt att högvuxen 

vegetation har tagit över i det öppna landskapet. Detta tyder på att ökade insatser behövs för 

att bevara de öppna landskap som finns kvar, dels genom att hålla tillbaka skogen så att denna 

inte ytterligare utvidgas på det civila flygfältets bekostnad men framförallt genom att förbättra 

livsmiljöer för arter som behöver hävdad mark.   
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4.4 Förslag på vidare studier 

Området planeras att bli ett naturreservat och med denna planering föreslås flera 

skötselåtgärder i områdets olika habitat. För att se hur dessa påverkar platsen behöver 

framtida studier göras för att undersöka hur dessa skötselåtgärder fungerar mot naturen. 

Flera inventeringar kan behövas för att se hur arter på sikt påverkas av att de rödlistade träden 

i skogen minskar. Kommer förlusten av dessa påverka andra arter som är beroende av dessa. 

I området är fåglar, insekter, kärlväxter och svampar studerat men det finns endast begränsad 

information av andra organismgrupper. Under min studie märkte jag av detta och därför 

föreslår jag ytterligare studier av andra organismgrupper: mossor, lavar och däggdjur är några 

exempel.   
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Bilaga 1 
Naturvårdsarter inom organismgruppen kärlväxter som har fynduppgifter i området efter 

2010. 

 

Tabell 4: Kärlväxter med ett naturvårdsintresse i Alet, artfynden är från föreliggande studie med kompletterande 

arter från tidigare studier fynd registrerade i artportalen. Arter som har fynduppgifter från 2010 inräknas i det 

totala artantalet. Vilken kategori arten ingår i markeras med x 

Art Vetenskapligt namn Rödlistad Skyddad  Signalart Typisk 

Ask Fraxinus excelsior x    

Bohuslind Tilia platyphyllos x    

Borsttåtel Corynephorus canescens   x 

Bäckbräsma Cardamine amara   x x 

Flockfibbla Hieracium sp.   x 

Gul fetknopp Sedum acre    x 

Hängstarr Carex pendula x    

Idegran Taxus baccata  x x  

Majbräken  Athyrium filix-femina   x 

Missne Calla palustris   x x 

Murgröna Hedera helix   x  

Månlåsbräken Botrychium lunaria x    

Ormbär  Paris quadrifolia   x  

Pimpinellros Rosa spinosissima x    

Ramslök Allium ursinum   x  

Rankstarr Carex elongata   x  

Saltarv Honckenya peploides   x 

Sandrör Ammophila arenaria   x 

Skogsalm Ulmus glabra x    

Skärmstarr Carex remota   x  

Strutbräken Matteuccia struthiopteris  x x 
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