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Abstract 

Nitrogen deposition and changes in agriculture and forestry have led to a decrease of sandy 

habitats in Sweden due to regrowth of vegetation. Sand- and gravelpits can act as refuges for 

vascular plants that require the dry and nutrient-poor conditions of sandy soils. Vapnö 

gravelpit in Halland county in Sweden was surveyed in 2010 and proved to hold a high 

biodiversity including 145 species of vascular plants, of which four were red-listed. Now, 

seven years later, the purpose of this study was to see how the composition of vascular plants 

has changed since then. The area was studied on ten occasions from April to August, and all 

species of vascular plants were noted. The study resulted in a list of 224 species, of which 63 

were remaining since 2010 and 161 were new species for the area. There were five red-listed 

species: Dianthus armeria (EN), Genista pilosa (NT), Thymus serpyllum (NT), Ulmus glabra 

(CR) and Acer campestre (CR). The total number of species and red-listed species have 

increased, suggesting a positive development of the biodiversity of the area. The high species 

diversity is probably due to the open, varied landscape and the presence of the red-listed 

species due to the increasingly rare sandy habitat. The diversity of vascular plants in the area 

is threatened by regrowth of vegetation, as well as the invasive species Lupinus polyphyllus 

and Fallopia japonica. These threats can be counteracted by disturbance in the form of 

mowing or digging up plants, prescribed burning or grazing. 

 

Sammanfattning 

Höga kvävenedfall och förändringar inom jord- och skogsbruk har lett till igenväxning av 

svenska sandmarker. Sand- och grustäkter kan fungera som tillflyktsort för kärlväxtarter som 

är beroende av de torra och näringsfattiga markförhållanden som finns i sandmarker. Vapnö 

grustäkt i Hallands län undersöktes 2010 och visade sig ha en hög biologisk mångfald med 

bland annat 145 kärlväxtarter, varav fyra rödlistade. Syftet med den här studien var att se hur 

artsammansättningen av kärlväxter ser ut idag, sju år senare. Området inventerades vid tio 

tillfällen från april till augusti och samtliga kärlväxtarter noterades. Resultatet blev en lista på 

224 arter varav 63 var återfynd från 2010 och 161 var nya arter för området. Det fanns fem 

rödlistade arter: Knippnejlika (Dianthus armeria) (EN), hårginst (Genista pilosa) (NT), 

backtimjan (Thymus serpyllum) (NT), skogsalm (Ulmus glabra) (CR) och naverlönn (Acer 

campestre) (CR). Det totala antalet arter och rödlistade arter har ökat sen 2010, vilket tyder på 

en positiv utveckling av områdets biologiska mångfald. Den höga artmångfalden beror 

troligen på det öppna, varierande landskapet och de rödlistade arterna växer där tack vare den 

alltmer ovanliga sandmarken. Områdets mångfald av kärlväxter hotas av igenväxning samt 

konkurrens från de invasiva arterna blomsterlupin (Lupinus polyphyllus) och parkslide 

(Fallopia japonica). Detta kan motverkas av störningar i form av slåtter, uppgrävning, 

naturvårdsbränning eller bete. 
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1. Inledning 
1.1. Täkter och biologisk mångfald 

Sand- och grustäkter motsvarar naturtyper i tidiga successionsstadier och utgör växtplats för 

många kärlväxter som är beroende av sandmarker (Lönnell & Ljungberg 2006). Växter som 

kräver näringsfattig mark och ett stort ljusinsläpp gynnas i täktmiljöer och avslutade täkter 

kan därför bli värdefulla i naturvårdssyften (Prach et al. 2013). Grustäkter har visat sig kunna 

hålla en betydligt högre artmångfald bland kärlväxter än de omgivande landskapen (Bzdon 

2008). I Sverige har man funnit ett stort antal rödlistade kärlväxter i grustäkter, bland annat i 

Häljarum naturreservat i Blekinge som har uppmärksammats för sin rika flora (Widgren 

2005). De öppna ytorna ger chans åt konkurrenssvaga arter att etablera sig och strukturerna i 

en täkt bildar ofta varma mikroklimat som gynnar flera arter (Bjelke & Ljungberg 2012). 

Platser som använts för industriell verksamhet verkar kunna fungera som källor till biologisk 

mångfald om de går att likna vid naturliga ekosystem, även om de ekologiska 

förutsättningarna förändrats radikalt sedan innan marken exploaterades (Lundholm & 

Richardson 2010). 

Förr planterades ofta träd i avslutade täkter för att återställa miljön till sitt tidigare skick 

(Länsstyrelsen i Hallands län u.å.). I Kanada har man använt sig av restprodukter från 

pappersindustrin i kombination av tillförsel av kväve och fosfor för att få markegenskaperna 

att likna de som var innan täktverksamheten startades (Fierro, Angers & Beauchamp 1999). 

På så sätt efterbehandlas området genom näringstillförsel för att få växtligheten att återgå till 

ett senare successionsstadium. Tjeckien, som har en stor sand- och grustäktindustri, har 

undersökt möjligheterna att återställa marken i avslutade täkter med hjälp av naturlig 

succession (Rehounkova & Prach 2008). Detta innebär att området får växa igen naturligt 

utan näringstillförsel eller liknande åtgärder (Rehounkova & Prach 2008). Man uppskattar att 

det tar ungefär 25 år, men att det är fullt möjligt att låta naturen på egen hand återställa den 

gamla industrimarken (Rehounkova & Prach 2008). I ett tidigt successionsstadium liknar 

artsammansättningen i avslutade täkter varandra, men allt eftersom successionen går vidare så 

börjar det istället likna det omgivande landskapet (Prach et al. 2013). Till en början ökar 

artmångfalden, men antagligen bara tills mer konkurrenskraftiga arter tar över i ett senare 

successionsstadium (Prach et al. 2013).  

Det finns dock ett problem med igenväxning av gamla sand- och grustäkter: När täkter återgår 

till skogsmiljöer minskar arealen öppna sandmarker i landskapet. De senaste 100 åren har 

sandmarker minskat i Sverige på grund av igenväxning och ett alltmer utbrett skogs- och 

jordbruk (Bjelke & Ljungberg 2012). I Halland började sandmarkerna minska redan under 

1800-talet då de planterades med sandbindande gräs och träd för att hindra sandflykt 

(Länsstyrelsen i Hallands län u.å.). Enligt 2013 års rapport om de arter och naturtyper som 

ingår i EU:s habitatdirektiv har i princip alla svenska sandmiljöer idag en dålig 

bevarandestatus (Eide 2014). En övergång från öppen gräsmark till skog påverkar 

vattendistributionen och näringsinnehållet i marken då trädrötter generellt går djupare ner i 

marken än ört- och gräsrötter (Jackson et al. 2000). Detta leder till svårigheter för arter som är 

beroende av förhållandena som finns i öppna sandmarker (Bjelke & Ljungberg 2012). Att 
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naturlig succession är framgångsrik metod för att återställa miljön i en täkt (Rehounkova & 

Prach 2008) är samtidigt ett bevis på att den kommer växa igen om man inte underhåller den. 

Förr skapade bete och färdvägar sandblottor i landskapet i större utsträckning än idag (Blank 

& Svensson 2013). Rishedar användes till bete och djurfoder och brändes regelbundet, vilket 

höll landskapet öppet och skapade olika mikrohabitat (Webb 1998). Den typen av mindre, 

kontinuerliga störningar har dock med tiden bytts ut mot dagens moderna arbetssätt där en del 

land brukas väldigt hårt medan annan mark lämnas att växa igen (Blank & Svensson 2013). 

Samtidigt som utbredningen av naturliga sandmarker minskade i början av 1900-talet ökade 

antalet sand- och grustäkter, vilket bar med sig nya ytor för växtarter som var beroende av 

sandmarker (Bjelke & Ljungberg 2012). Idag riskerar dock även den här miljön att försvinna. 

Orsaken är att det i Sveriges miljömål för grundvatten av god kvalitet ingår att minimera uttag 

av naturgrus, eftersom naturgrus har en stor betydelse för vattenförsörjningen och de resurser 

som finns bör bevaras (Naturvårdsverket 2016). Antalet sand- och grustäkter minskar därmed, 

vilket kan innebära att även arealen av sandmark i Sverige skulle minska ytterligare. Frågan är 

vad man ska göra med de avslutade täkterna när det inte längre bedrivs någon verksamhet? 

Idag finns förslag på hur man kan ta hänsyn till den biologiska mångfalden vid 

efterbehandling av täkter, och då handlar det oftast om att hålla landskapet öppet och undvika 

näringsberikning av marken (Miljösamverkan Sverige 2006). 

Arter som är beroende av öppna sandmarker hade troligen varit ännu mer begränsade idag om 

det inte vore för sand- och grustäkter (Bjelke & Ljungberg 2012). Förutom för kärlväxter har 

de även visat sig vara en tillgång för fjärilar (Lenda et al. 2012), steklar (Heneberg, Bogusch 

& Rehounek 2013), skalbaggar (Eversham, Roy & Telfer 1996), spindlar och lockespindlar 

(Heneberg & Rezac 2014). Kanske kan avslutade täkter hjälpa till att bevara arter som annars 

riskerar att utrotas? 

 

1.2. Lokalbeskrivning 

När länsstyrelsen i Hallands län 2009 lät inventera 65 av länets sand- och grustäkter i 

samband med arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter fann man en mycket hög 

artmångfald (Fritz & Larsson 2010). Vapnö grustäkt i Halmstad kommun hade rödlistade arter 

från hela åtta olika taxa: Kärlväxter, mossor, fåglar, spindlar och fyra olika insektsordningar 

(Fritz & Larsson 2010). Området hade därmed en större spridning av rödlistade arter än någon 

av de andra täkterna (Fritz & Larsson 2010). Täktverksamheten i Vapnö grustäkt var vid den 

här tiden nyligen avslutad och 2010 gjordes en åtgärdsplan med mål och förslag på åtgärder 

som skulle gynna den biologiska mångfalden även i framtiden (Länsstyrelsen i Hallands län 

2010). I samband med åtgärdsplanen gjordes en sammanställning av områdets olika arter där 

man listade 145 kärlväxtarter varav 4 var rödlistade: Knippnejlika (Dianthus armeria) (EN), 

hårginst (Genista pilosa) (NT), backsippa (Pulsatilla vulgaris) (VU) och skogsalm (Ulmus 

glabra) (VU) (Länsstyrelsen i Hallands län 2010). 

Skanska bedrev täktverksamhet i Vapnö i flera decennier innan den avslutades (Länsstyrelsen 

i Hallands län 2010). Området är idag omkring 15 ha stort och topografiskt varierande med 
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omgivande sluttningar som leder ner till en täktbotten bestående av sandhögar i olika 

storlekar. Åt sydost gränsar täkten till skogs- och friluftsområdet Galgberget, åt väster ligger 

Halmstad flygplats och i övrigt omges området av jordbruksmark (Figur 1). Halmstad 

centrum ligger cirka 2,5 km i sydost. 

Vapnö grustäkt ägs idag av Halmstad kommun men länsstyrelsen i Hallands län har genom 

naturvårdsavtal ansvaret för de naturvårdsåtgärder som ska gynna den biologiska mångfalden 

(Bjelke & Ljungberg 2012). När man gjorde åtgärdsplanen 2010 såg man en risk för att 

området skulle växa igen och många av åtgärdsförslagen hade som mål att hålla landskapet 

öppet (Länsstyrelsen i Hallands län 2010). Sedan 2010 har man låtit naturvårdsbränna och 

rycka upp sly och småträd för att hindra igenväxning, men ingen uppföljande inventering har 

gjorts för att se om det skett några förändringar i artsammansättningen (Jessica Gunnarsson, 

biolog vid länsstyrelsen i Hallands län, muntligen). 

På uppdrag av Halmstad kommun gjordes därför den här studien under 2017 med syfte att se 

om det skett några förändringar i artsammansättningen av kärlväxter i Vapnö grustäkt sedan 

åtgärdsplanen gjordes 2010. Vilka kärlväxtarter finns i täkten idag? Finns de rödlistade 

arterna kvar, har det kommit nya rödlistade kärlväxtarter och har någon av täktens övriga 

kärlväxtarter blivit rödlistad i den senaste versionen av rödlistan (ArtDatabanken 2015)? 

Hotas befintliga kärlväxtarter av igenväxning? 

 

2. Material och metoder 

Täkten inventerades vid ett flertal tillfällen från april till augusti 2017 för att studera området 

över hela växtperioden. Angiospermer kunde då vid behov artbestämmas med hjälp av 

blommorna, medan övriga kärlväxter bestämdes med hjälp av befintliga karaktärsdrag. 

Sammanlagt tog det praktiska inventeringsarbetet tio dagar, varav flertalet låg under 

högsommaren då flest växter blommande och det behövdes mer tid för att hinna gå igenom 

hela området. Den första inventeringen genomfördes den 6:e april när de tidigast blommande 

växterna, som hästhov (Tussilago farfara) och sälg (Salix caprea), hade slagit ut. Därefter 

utfördes inventeringar vid något tillfälle varje månad med 3–5 veckors intervall, detta för att 

nya arter skulle ha börjat blomma. Den sista inventeringen genomfördes den 10:e augusti. 

Inventeringsområdet delades in i flera delområden för att strukturera arbetet och säkerställa att 

hela området genomsöktes (Figur 1). Samma indelning användes som vid utförandet av 

åtgärdsplanen 2010 (Länsstyrelsen i Hallands län 2010). Samtliga blommande kärlväxtarter 

noterades vid första inventeringstillfället, och därefter noterades alla nya blommande (eller i 

övrigt bestämningsbara) kärlväxtarter vid varje inventering. Artbestämningen gjordes med 

hjälp av Krok, Almquist, Jonsell & Jonsell (2013), Mossberg & Stenberg (2010) och 

Anderberg & Anderberg (2016). Även artlistan från länsstyrelsens inventering 2010 

(Länsstyrelsen i Hallands län 2010) och rapporterade arter på Artportalen (2017) användes 

som hjälp vid artbestämning. En uppskattning av kvantitet noterades för rödlistade arter, men 

för övriga arter noterades endast förekomst. Samtliga arter rapporterades in på artportalen och 

går att finna under projektet ”Kärlväxter i Vapnö grustäkt 2017” (Artportalen 2017). 
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Den slutgiltiga artlistan jämfördes med artlistan från 2010 (Länsstyrelsen i Hallands län 2010) 

för att se vilka skillnader som fanns i artsammansättningen. Alla arter kontrollerades mot den 

senaste versionen av rödlistan (ArtDatabanken 2015) för att se om det finns förändringar i 

antalet rödlistade arter. Rödlistan (ArtDatabanken 2015) användes även för att avgöra antalet 

arter som förekommer naturligt i Sverige samt icke inhemska arter. Arter som kategoriseras 

som Ej tillämplig (NA) enligt rödlistan men samtidigt är taxonomiskt distinkta bedöms inte 

vara inhemska i landet (ArtDatabanken 2015). 

Förekomst av lövsly noterades för att bedöma risken för igenväxning. Den slutgiltiga artlistan 

jämfördes även med Naturvårdsverkets lista över arter som är eller kan bli invasiva 

(Naturvårdsverket 2017) för att identifiera arter som eventuellt kan hota övriga kärlväxtarter i 

täkten. 

 

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Vapnö grustäkt med delområden 1–8 (Länsstyrelsen i Hallands län 2010). 1) Backtimjanslänt; 

2) våtmark; 3) lövdunge; 4) ängsmark; 5) lövskogssluttning; 6) täktbotten; 7) eksluttning; 8) ginsthed. 

 

3. Resultat 

Inventeringen resulterade i totalt 224 kärlväxtarter i Vapnö grustäkt (Bilaga 1). Av dem var 63 

arter återfynd från inventeringen 2010, medan 161 var nya för området (Figur 2). Av de arter 

man fann 2010 har 82 försvunnit från området, men det totala artantalet hade ökat med 80 

arter (Figur 2). 

Av årets 224 funna kärlväxtarter var 186 naturligt förekommande i Sverige, medan 38 arter 

var icke inhemska.  
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Det fanns fem rödlistade kärlväxtarter i Vapnö grustäkt: Knippnejlika (Dianthus armeria) 

(EN), hårginst (Genista pilosa) (NT), skogsalm (Ulmus glabra) (CR), backtimjan (Thymus 

serpyllum) (NT) och naverlönn (Acer campestre) (CR). Av dem var fyra återfynd från 2010: 

Hårginst, knippnejlika, backtimjan och skogsalm. En av de rödlistade kärlväxtarter som fanns 

i Vapnö grustäkt 2010 kunde ej återfinnas 2017: Backsippa (Pulsatilla vulgaris) (VU). 

Lövsly växte i samtliga delområden (Figur 1; Bilaga 2). De potentiellt invasiva arterna 

blomsterlupin (Lupinus polyphyllus), parkslide (Fallopia japonica) och vresros (Rosa rugosa) 

fanns i täkten. Blomsterlupin växte i samtliga delområden, parkslide växte framför allt i 

delområde 4–8 och vresros växte i delområde 5 (Figur 1; Bilaga 2). 

 

 
Figur 2. Antalet kärlväxtarter i Vapnö grustäkt år 2010 och 2017. De svarta fälten representerar 

arter som fanns i täkten båda åren, det mönstrade fältet representerar arter som fanns där 2010 men 

som ej återfanns 2017 och det vita fältet representerar arter som var nya för täkten 2017 jämfört 

med 2010. 

 

4. Diskussion 
4.1. Förändringar i artsammansättningen 

Vapnö grustäkt hade en hög artmångfald redan 2010 med sina knappt 400 arter, varav 145 var 

kärlväxter (Länsstyrelsen i Hallands län 2010). Inventeringsresultatet i denna studie på 224 

kärlväxtarter visar att mångfalden bland kärlväxter är ännu större idag. Utvecklingen stämmer 

överens med tidigare studier som visat på en hög artmångfald i sand- och grustäkter (Bzdon 

2008; Fritz & Larsson 2010). Artsammansättningen har förändrats tydligt sen 2010 - över 

hälften av de dåvarande arterna har bytts ut (Figur 2). De flesta arter som tillkommit är mer 

eller mindre vanliga arter på ängs-, skogs- eller ruderatmark. Några av arterna som försvunnit, 

till exempel slåttergubbe (Arnica montana) och kösa (Apera spica-venti), minskar i hela 
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landet och har blivit rödlistade sen 2010 (ArtDatabanken u.å.). De flesta är dock, precis som 

de nytillkomna arterna, mer eller mindre vanliga arter och det är därmed svårt att läsa av 

något mönster i förändringarna. Eftersom artantalet har ökat bör dock utvecklingen ses som 

positiv. Aktiva delar av en grustäkt är i regel väldigt artfattiga (Bjelke & Ljungberg 2012), 

men när täkten avslutas leder successionen till att börja med till en högre artmångfald (Prach 

et al. 2013). Kanske är Vapnö grustäkt ännu i detta stadium där biodiversiteten fortfarande 

ökar. 

Vad är då orsaken till den höga artmångfalden? En förklaring som gavs efter inventeringen 

2010 var det varierande landskapet med många olika biotoper som kan locka olika typer av 

artgrupper (Länsstyrelsen i Hallands län 2010). Förmodligen är detta en av flera faktorer som 

leder till den höga mångfalden. Keddy (2005) har sammanfattat ett antal faktorer och 

förhållanden som förklarar ett områdes biodiversitet. Bland dem beskrivs att en intermediär 

mängd biomassa, en mosaik av olika typer av habitat samt intermediära störningar leder till 

störst biologisk mångfald (Keddy 2005). Detta är alla förhållanden som finns i Vapnö 

grustäkt, vilket ger förutsättningarna för en hög biodiversitet.  

Vissa reservationer bör tas i beaktning vid granskning av både årets och 2010 års artlista. Det 

nämns i åtgärdsplanen att det kan finnas fler arter än vad som presenterats (Länsstyrelsen i 

Hallands län 2010). En del av arterna som noterats i årets inventering, bland annat äldre sälgar 

(Salix caprea), tall (Pinus sylvestris) och björk (Betula sp.) måste ha funnits där redan 2010 

men saknas i den tidigare artlistan (Länsstyrelsen i Hallands län 2010). De här arterna är inte 

nödvändigtvis anmärkningsvärda i sig, men det tyder på att den gamla artlistan inte var helt 

komplett. Inte heller årets inventeringsresultat kan ses som helt definitivt. En del växter, så 

kallade apomiktiska grupper, kan föröka sig könlöst, vilket innebär att frön bildas utan 

befruktning (Krok et al. 2013). Det skapas då en mängd småarter inom artgruppen som skiljs 

åt av mycket små morfologiska skillnader (Krok et al. 2013). I Vapnö grustäkt finns de 

apomiktiska artgrupper maskrosor (Taraxacum sp.), björnbär (Rubus fruticosus (coll.)), 

hagfibblor (Hieracium sect. Vulgata) och styvfibblor (Hieracium sect. Tridentata) 

representerade, men de bestämdes inte ner till art på grund av de små skillnaderna. Det totala 

antalet kärlväxtarter i Vapnö grustäkt 2017 är därför troligtvis ännu högre än det presenterade 

resultatet. Med detta sagt så är skillnaderna i årets och 2010 års artlistor så grova att det går att 

dra slutsatser utifrån resultatet trots inventeringarnas eventuella brister. 

En viktig del i åtgärdsplanen som länsstyrelsen gjorde 2010 var att gynna och utvidga den 

befintliga våtmarken i täktens nordvästra del (Länsstyrelsen i Hallands län 2010). Strax efter 

detta började man dock använda den intilliggande vattentäkten Staelsbo, vilket förmodligen 

sänkte grundvattennivån och ledde till att våtmarken torkade ut (Halmstad kommun 2010). 

Idag är området torrlagt med högväxande vegetation som domineras av vårtbjörk (Betula 

pendula), sälg (Salix caprea), gråvide (Salix cinerea), bergrör (Calamagrostis epigeios) och 

blomsterlupin (Lupinus polyphyllus) (delområde 2, Figur 1; Bilaga 2). Eftersom täkten ingår i 

ett vattenskyddsområde är det inte tillåtet att gräva för att skapa en ny våtmark (Bjelke & 

Ljungberg 2012). Då mångfald av habitat leder till högre biodiversitet (Keddy 2005) innebär 

förlusten av den här, för området unika, biotopen förmodligen även en förlust för den 

biologiska mångfalden. 
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Av alla kärlväxtarter funna i Vapnö räknas cirka 20% som icke inhemska i Sverige. De 

främmande arterna är sannolikt till störst del trädgårdsrymlingar och finns främst i lövskogen 

i täktens sydvästra del (delområde 5, Figur 1; Bilaga 2). De utgör en betydande andel av 

artmångfalden och bidrar därmed rent kvantitativt, men frågan är om de bidrar till en 

kvalitativ mångfald? Alla introducerade arter förändrar sin omgivning på något sätt, om så 

bara genom att förändra artsammansättningen med sin närvaro (Simberloff 2011). Förutom 

uppenbara effekterna kan de även ha långsiktiga konsekvenser som kan vara svåra att se 

direkt (Simberloff 2011). Introducerade arter innebär dock inte automatiskt negativa 

konsekvenser för den nya miljön, bara ett fåtal av dem orsakar skada (Williamson & Fitter 

1996). Bara två av Vapnö grustäkts icke inhemska kärlväxtarter förväntas göra skada på den 

biologiska mångfalden i området: Blomsterlupin (Lupinus polyphyllus) och parkslide 

(Fallopia japonica) (se avsnitt 4.3.2.). Resterande icke inhemska arter i täkten bör inte 

påverka sin omgivning nämnvärt. Om syftet med att bevara miljön i Vapnö grustäkt är att 

bevara traditionell sandmark och dess flora så bidrar de främmande arterna kanske inte till en 

kvalitativ mångfald. Så länge de inte tränger undan ursprungliga eller skyddsvärda arter så gör 

de dock inte heller någon skada. Andelen icke inhemska arter har minskat svagt sen 2010 (då 

andelen var knappt 23%), vilket också tyder på att de inte utgör något generellt hot. 

 

4.2. Rödlistade arter 

Många sand- och grustäkter utgör växtplats för hotade kärlväxtarter (Lennartsson & Gylje 

2009; Widgren 2005). I Vapnö grustäkt noterades i samband med den här studien fem 

rödlistade kärlväxtarter: Knippnejlika (Dianthus armeria) (EN), hårginst (Genista pilosa) 

(NT), backtimjan (Thymus serpyllum) (NT), skogsalm (Ulmus glabra) (CR) och naverlönn 

(Acer campestre) (CR). Knippnejlika, hårginst, backtimjan och skogsalm var återfynd från 

2010 (Länsstyrelsen i Hallands län 2010), men backtimjan var vid den tiden inte en rödlistad 

art (ArtDatabanken u.å.). När den senaste bedömningen för rödlistan gjordes 2015 kunde man 

dock se en populationsminskning hos arten vilket ledde till att den kategoriserades som nära 

hotad (NT) (ArtDatabanken 2015). Naverlönn fanns inte med på artlistan 2010 och är därmed 

ett nytt fynd. Backsippa (Pulsatilla vulgaris) som växte i täkten 2010 återfanns inte 2017. 

Av de fem rödlistade kärlväxtarter i Vapnö grustäkt är populationerna av knippnejlika, 

hårginst och backtimjan de mest skyddsvärda. Områdets populationer av skogsalm och 

naverlönn kan inte bedömas i samband med rödlistningskategoriseringen och är därför av 

oviss betydelse för arternas överlevnad. Skogsalm hotas nationellt av almsjukan, vilket bara 

drabbar vuxna exemplar av arten (ArtDatabanken u.å.). I Vapnö grustäkt finns dock endast 

unga, icke-reproducerande almar vilket innebär att de (även om deras existens i sig kan ses 

som positiv) inte nödvändigtvis har någon betydelse för artens framtid. När det gäller 

naverlönn så är det endast vilda exemplar som bedöms för rödlistan (ArtDatabanken u.å.). 

Vapnö grustäkts exemplar av naverlönn är med största sannolikhet planterad eller förvildad, 

eftersom man i Sverige hittills endast funnit vilda exemplar i sydvästra Skåne (ArtDatabanken 

u.å.), och förekomsten har därför ingen betydelse vid rödlistningsbedömningen. 
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Populationerna av knippnejlika, hårginst och backtimjan i Vapnö grustäkt är däremot mycket 

skyddsvärda. De är alla konkurrenssvaga arter som kräver öppna, torra marker och hotas 

nationellt av igenväxning (ArtDatabanken u.å.). Hårginst och backtimjan missgynnas 

dessutom av näringsberikning (ArtDatabanken u.å.; Tsaliki & Diekmann 2010) men trivs i de 

näringsfattiga sandmarkerna i Vapnö grustäkt. Knippnejlika har sin främsta lokal på 

ängsmarken i delområde 4 där populationen ökat de senaste åren, backtimjan växer främst i 

den torra gräsmarken i delområde 1 och hårginsten växer rikligt på den östra och sydöstra 

slänten i delområde 8 (Figur 1; Bilaga 2). För att arterna ska gynnas bör marken i de här 

områdena hållas öppen och konkurrens från mer dominanta arter bör motverkas. Se bilaga 3 

för ytterligare information om de rödlistade kärlväxterna i Vapnö grustäkt. 

Backsippan verkar ha försvunnit från Vapnö grustäkt sedan 2011 då den senast rapporterades 

i områdets nordvästra del (Artportalen 2017). Arten kategoriseras som sårbar (VU) enligt 

rödlistan och hotas framför allt av igenväxning (ArtDatabanken 2015). Området där den växte 

i Vapnö grustäkt håller delvis på att växa igen av täta gräs, örter och buskar (delområde 1, 

Figur 1; Bilaga 2). Slåtter eller naturvårdsbränning skulle eventuellt kunna få den att 

återetablera sig i området. 

Förutom rödlistade kärlväxter har man även funnit flera hotade insekter i Vapnö grustäkt 

(Länsstyrelsen i Hallands län 2010). Detta är relevant för denna studie eftersom flera av dem 

är knutna till specifika värdväxter som finns i Vapnö grustäkt (Länsstyrelsen i Hallands län 

2010). Man har bland annat funnit mörkgökbi (Nomada fuscicornis) (Artportalen 2017) som 

är klassas som sårbar (VU) enligt rödlistan (ArtDatabanken 2015). Mörkgökbiet är beroende 

av småfibblebin (Panurgus calcaratus), som i sin tur är beroende av ett antal fibblor 

(ArtDatabanken u.å.) varav rotfibbla (Hypochaeris radicata), hagfibblor (Hieracium sect. 

Vulgata) och styvfibblor (Hieracium sect. Tridentata) växer i Vapnö grustäkt. Förändringar i 

artsammansättningen av kärlväxter kan på så sätt få konsekvenser för andra arter i flera steg, 

vilka ibland kan vara svåra att förutsäga. Förutom de rödlistade kärlväxtarterna har därmed 

även själva mångfalden av kärlväxter i Vapnö grustäkt ett mycket högt naturvärde och bör 

gynnas och bevaras. Andra växter som är viktiga för nektar- och pollensökande insekter och 

som finns i Vapnö grustäkt är gulsporre (Linaria vulgaris), käringtand (Lotus corniculatus), 

ljung (Calluna vulgaris) och sandvita (Berteroa incana) (Fritz & Larsson 2010). 

 

4.3. Hot mot artmångfalden 

4.3.1. Igenväxning 

Igenväxning av områden i tidiga successionsstadier leder generellt till en lägre artdiversitet 

bland kärlväxter (Borghesio 2009). Igenväxningen innebär ofta en homogenisering av 

landskapet (Borghesio 2009), vilket i sin tur skapar sämre förutsättningar för biologisk 

mångfald (Keddy 2005). Naturvårdsverket har tillsammans med andra myndigheter sedan 

1990-talet arbetat med åtgärdsprogram för hotade arter för att skydda och gynna ett antal 

hotade arter och biotoper - ett stort antal av dem är kopplade till sandmarker och hotas idag av 

igenväxning (Blank & Svensson 2013). I Halland sker igenväxning av sandmarker extra 
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snabbt på grund av ett högt kvävenedfall i kombination med fuktigt klimat och en lång 

växtsäsong (Fritz & Larsson 2010). 

Negativa effekter av ökade kvävemängder kan dock motverkas med störningar (Brunbjerg, 

Svenning & Ejrnaes 2014). Eftersom naturlig succession leder en avslutad täkt mot 

igenväxning (Rehounkova & Prach 2008) är mängden störningar av stor betydelse för 

utvecklingen (Bjelke & Ljungberg 2012). Aktiva delar av en grustäkt är i regel väldigt 

artfattiga, vilket visar att alltför stora störningar inte heller gynnar den biologiska mångfalden 

(Bjelke & Ljungberg 2012). För att gynna höga naturvärden bör man därför se till att bidra 

med störningar på en nivå som är tillräckligt för att hindra igenväxning men samtidigt inte 

stör de arter man vill gynna. Större störningar så som bränning eller markomrörning med 

hjälp av maskiner kan vara gynnsamt, men då ska det finnas tid för återetablering av 

växtligheten (Bjelke & Ljungberg 2012). Mindre störningar kan kombineras med lokal 

rekreation i form av friluftsliv, ridning eller småskalig motorcrossverksamhet (Fritz & 

Larsson 2010). 

Det öppna landskapet i Vapnö grustäkt hotas framför allt av igenväxning av vårtbjörk (Betula 

pendula), sälg (Salix caprea), asp (Populus tremula), ek (Quercus robur) och de invasiva 

arterna blomsterlupin (Lupinus polyphyllus) och parkslide (Fallopia japonica) (se avsnitt 

4.3.2. angående invasiva arter). Även det högväxande gräset bergrör (Calamagrostis epigejos) 

och ormbunksväxten örnbräken (Pteridium aquilinum) kan skapa problem då de bildar täta 

bestånd där de konkurrerar ut andra arter (Suss, Storm, Zehm & Schwabe 2004; Maren, 

Vandvik & Ekelund 2008). De naturvårdsåtgärder i form av ryckning och naturvårdsbränning 

som utförts sen åtgärdsplanen gjordes 2010 (Länsstyrelsen i Hallands län 2010) har varit 

positiva, men möjligen inte tillräckliga och kan behöva göras i ännu större utsträckning än vad 

som hittills gjorts.  

Men hur hejdar man igenväxning? Naturvårdsbränning har visat sig gynna konkurrenssvaga 

kärlväxter i Sverige genom att öppna upp landskapet och hindra igenväxning (Blank & 

Svensson 2013). Den sydöstra och till viss del den nordvästra delen av Vapnö grustäkt utgörs 

av ginsthed och bör skötas på ett sätt som bibehåller de öppna, näringsfattiga förhållandena 

och gynnar den rödlistade hårginsten. Ginsthedar har traditionellt underhållits genom bete i 

kombination med bränning var 5–7 år för att hålla tillbaka ljung (Calluna vulgaris) (Larsson 

2017). Ljung (Calluna vulgaris) bildar ofta täta mattor och tränger undan andra arter, vilket 

leder till en minskad artmångfald (Borghesio 2009). Naturvårdsbränning kan dock få 

oväntade konsekvenser. Italienska studier har visat att vårtbjörk (Betula pendula) och asp 

(Populus tremula) kan gynnas snarare än hejdas av naturvårdsbränning (Borghesio 2009; 

Ascoli et al. 2013). Nya björkar gror i de blottade ytorna som uppstår efter brand, aspen 

stimuleras att skjuta nya skott och äldre träd överlever de lågintensiva eldarna (Borghesio 

2009; Ascoli et al. 2013). Lösningen kan vara att bränna med rätt intervall (3–6 år i området 

för studien) (Borghesio 2009), samt att kombinera bränningen med bete (Borghesio 2009; 

Ascoli et al. 2013). Hedar i Italien växer generellt igen snabbare än i norra Europa (Borghesio 

2009) vilket innebär att studierna är inte helt jämförbara med situationen i Vapnö grustäkt, 

men de visar vikten av att välja rätt intervall och kombinationer av åtgärder för ett lyckat 

resultat. 
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Lågintensivt bete kan vara ett annat alternativ för att hejda igenväxning (Rosenthal Schrautzer 

& Eichberg 2012). Det skapar ett varierat landskap med olika typer av mikroklimat och kan 

med fördel användas för att bevara biologisk mångfald (Rosenthal Schrautzer & Eichberg 

2012). Små populationer av hotade arter kan dock skadas av betet (Rosenthal Schrautzer & 

Eichberg 2012), vilket kan innebära negativa konsekvenser för några av de rödlistade arterna i 

Vapnö grustäkt. Bete kan även krocka med täktens rekreativa syften för motion och rörligt 

friluftsliv (Halmstad kommun 2010), vilket är något kommunen får titta närmre på om det 

skulle bli aktuellt. 

 

4.3.2. Invasiva arter 

En invasiv art är en art som har blivit förd utanför sitt naturliga utbredningsområde, etablerar 

sig och sen orsakar skada på den lokala biodiversiteten (IUCN u.å.). Invasiva arter räknas 

globalt som en av de största orsakerna till utrotning av arter (IUCN u.å.). Man räknar med att 

det kommit omkring 800 nya växt- och djurarter till Sverige sedan mitten av 1800-talet 

(Naturvårdsverket 2017). Långt ifrån alla introducerade arter är skadliga för inhemska arter 

och den lokala biodiversiteten, men ett fåtal har potential att skapa stora problem (Williamson 

& Fitter 1996). I Vapnö grustäkt finns tre kärlväxtarter som Naturvårdsverket nationellt anser 

vara eller riskerar att bli invasiva: Blomsterlupin (Lupinus polyphyllus), parkslide (Fallopia 

japonica) och vresros (Rosa rugosa) (Naturvårdsverket 2017). Endast blomsterlupin och 

parkslide bedöms dock idag vara ett hot mot den biologiska mångfalden i täkten då de sprider 

sig och redan idag finns i stora populationer. 

Blomsterlupinen kommer ursprungligen från Nordamerika (Anderberg & Anderberg 2016), 

men har funnits antecknad i Sverige sen 1870 (Hylander 1971 se Anderberg & Anderberg 

2016). Idag är den vanlig både som förvildad och odlad (Mossberg & Stenberg 2010). Den 

kan bli upp till 120 cm hög och blommar under högsommar med lila, blå, rosa, eller vita 

blommor (Mossberg & Stenberg 2010). I Vapnö grustäkt växer blomsterlupinen i samtliga 

delområden (Figur 1; Bilaga 2). De är högväxande, bildar stora bestånd och skuggar och 

konkurrerar ut lägre växande arter (Valtonen, Jantunen & Saarinen 2006). I näringsfattiga 

marker förändrar de dessutom markkemin genom näringsberikning, tack vare sin 

kvävefixerande förmåga (Wissman, Norlin & Lennartsson 2015). Detta blir särskilt allvarligt i 

sandmarker som hyser arter som är beroende av näringsfattiga förhållanden. Invasion av 

blomsterlupiner har visat sig minska den biologiska mångfalden hos kärlväxter i flera olika 

typer av habitat, allt från vägkanter till ängs- och skogsmark (Ramula & Pihlaja 2012). 

En nationell utrotning av blomsterlupin i Sverige är inte möjlig av ekonomiska skäl 

(Wissman, Norlin & Lennartsson 2015). Däremot bör man sätta in åtgärder för att hejda dess 

fortsatta spridning, speciellt i områden med höga naturvärden (Wissman, Norlin & 

Lennartsson 2015). I liten omfattning kan detta göras genom att gräva bort hela plantan, men 

den metoden är inte alltid genomförbart i större skala (Fremstad 2010). Kemiska 

bekämpningsmedel rekommenderas på vissa håll, men detta kan vara skadligt även för 

områdets övriga flora (Fremstad 2010). I Sverige är slåtter den vanligaste metoden för att 

stoppa spridningen av blomsterlupin (Wissman, Norlin & Lennartsson 2015). Slåttern ska ske 
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innan fröbildning och krävs två gånger per säsong (Wissman, Norlin & Lennartsson 2015). 

Även om detta i regel inte utrotar populationen så missgynnas den och vidare spridning 

hindras (Wissman, Norlin & Lennartsson 2015). 

Även parkslide är en invasiv växt som sprider sig i Vapnö grustäkt. Parkslide är en storvuxen 

växt från Ostasien som odlas som trädgårdsväxt i Sverige (Anderberg & Anderberg 2016). 

Den har funnits förvildad i landet sen 1909 då förekomst antecknades i Östergötland och 

Blekinge (Hylander 1971 se Anderberg & Anderberg 2016). Parkslide kan växa sig över två 

meter hög, sprider sig vegetativt och kan bilda stora bestånd (Anderberg & Anderberg 2016). 

Rötterna går 2–3 meter ner i marken, kan sträcka sig upp till 20 meter från moderplantan och 

är så kraftiga att de kan skada vägar, rör och husgrunder (Pyšek 2006). Parkslide har en 

negativ påverkan på biologisk mångfald – en brittisk studie visar att provytor med parkslide 

hade upp till tio gånger färre arter än provytor utan (Aguilera, Alpert, Dukes & Harrington 

2010). I sina täta bestånd skuggar den andra växter som då kan konkurreras ut (Pyšek 2006). 

Bestånden leder dessutom till näringsberikning av jorden, något som den själv gynnas av och 

gör dess konkurrenskraft ännu starkare (Dassonville, Vanderhoeven, Gruber & Meerts 2007).  

I Storbritannien och Nordamerika undersöker man möjligheterna att använda rundbladloppan 

(Psyllidae sp.) Aphalara itadori som ett biologiskt bekämpningsmedel mot parkslide (CABI 

u.å.). A. itadori lever på de närbesläktade parkslide (Fallopia japonica), jätteslide (F. 

sachalinensis) och hybridslide (F. x bohemica) där den leder till död eller begränsad tillväxt 

för värdväxten (Shaw, Bryner & Tanner 2009; Grevstad et al. 2013). Det finns dock 

frågetecken kring hur väl den här metoden fungerar (CABI u.å.) och i Sverige har det inte 

varit aktuellt att prova den här typen av bekämpning (Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

2016). Bete kan vara ett alternativ då getter, får, kor och hästar betar av växten (Pyšek 2006). 

En av de mest effektiva metoderna är annars grävning i kombination med kemiska 

bekämpningsmedel (Pyšek 2006). I Sverige är man mer restriktiv vid användandet av kemiska 

bekämpningsmedel och rekommenderar istället uppgrävning eller röjning för att hindra dess 

spridning (Wissman, Norlin & Lennartsson 2015; Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2016). 

Det rekommenderas även att täcka marken i några år efteråt för att förhindra att nya skott 

kommer upp (Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2016). Vid grävning och röjning är det 

avgörande att inte lämna eller sprida delar av växten – även rotfragment på bara ett par 

centimeter kan ge upphov till nya plantor (Sásik & Pavol 2006). Europas population består av 

en enda honlig klon vilket innebär att arten här endast reproducerar sig vegetativt (Wissman, 

Norlin & Lennartsson 2015). Det är därför inte nödvändigt att ta hänsyn till blomningstiden 

vid röjning. 

Vresros (Rosa rugosa) finns med på Naturvårdsverkets lista över arter som är eller riskerar bli 

invasiva i Sverige (Naturvårdsverket 2017). Den växer fort och kan konkurrera ut andra 

växtarter (Naturvårdsverket & Havs- och vattenmyndigheten u.å.). Även kanadensiskt gullris 

(Solidago canadensis) som växer i täkten har visat sig kunna konkurrera ut andra kärlväxter 

(Wissman, Norlin & Lennartsson 2015). Ingen av dem bedöms dock utgöra något hot mot 

mångfalden i Vapnö grustäkt i dagsläget då spridningen är begränsad. De växer dessutom 

framför allt i täktens sydvästra del där ingen av de mest skyddsvärda rödlistade arterna finns 

(delområde 5, Figur 1; Bilaga 2). Med tanke på den potentiella problematiken kring dessa 
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arter bör man dock hålla ett öga på populationerna för att i tid upptäcka och stoppa en negativ 

utveckling. 

 

4.4. Fortsatta åtgärder 

För att gynna den biologiska mångfalden i sand- och grustäkter är det viktigt att behålla ett 

öppet och varierande landskap (Fritz & Larsson 2010). Floran i Vapnö grustäkt hotas av 

igenväxning samt konkurrens från de invasiva arterna blomsterlupin (Lupinus polyphyllus) 

och parkslide (Fallopia japonica). Åtgärderna för att motverka dessa hot är i grunden samma 

– att avlägsna eller minska omfattningen av de konkurrerande arterna för att bibehålla det 

öppna landskapet. 

Småträd av björk (Betula pendula), asp (Populus tremula), ek (Quercus robur) och till viss 

del sälg (Salix caprea) bör ryckas upp för att hindra igenväxning. Eftersom sälgen utgör en 

viktig födokälla för insekter (Bjelke & Ljungberg 2012) kan en del dock med fördel sparas. 

Fortsatt regelbunden naturvårdsbränning kommer förmodligen hjälpa till att hålla landskapet 

öppet, och speciellt gynna den rödlistade hårginsten (Genista pilosa) (NT) (Larsson 2017). 

Bete kan hjälpa till att hålla ett öppet, varierande landskap (Rosenthal Schrautzer & Eichberg 

2012) men kan krocka med områdets rekreativa syften för motion och rörligt friluftsliv 

(Halmstad kommun 2010). 

För att bekämpa blomsterlupin och parkslide är de mest lämpliga metoderna troligen slåtter 

och eventuellt bortgrävning. Detta kan hejda spridningen av arterna, men förmodligen inte 

utplåna dem (Wissman, Norlin & Lennartsson 2015). Vidare studier bör därför utföras på 

detta område för att finna en fullständig lösning. Vresros (Rosa rugosa), kanadensiskt gullris 

(Solidago canadensis), bergrör (Calamagrostis epigejos) och örnbräken (Pteridium aquilinu) 

har på andra lokaler konkurrerat ut andra växter (Suss, Storm, Zehm & Schwabe 2004; 

Maren, Vandvik & Ekelund 2008; Naturvårdsverket 2017; Wissman, Norlin & Lennartsson 

2015) och deras bestånd i Vapnö grustäkt bör därför hållas under uppsikt. 

Vapnö grustäkt har ett varierande landskap med omväxlande torra sandmarker och friska, mer 

näringsrika områden (Bilaga 2). Eftersom sandmarker är en nationellt minskande biotop och 

hyser de mest skyddsvärda arterna i Vapnö grustäkt är dessa de viktigaste områdena att 

underhålla. Områden att prioritera för skötsel är därmed delområde 1, 4, 7 och 8 - det vill säga 

den nordvästra och sydöstra slänten samt ängsmarken med knippnejlika (Figur 1; Bilaga 2). 

 

5. Slutsats 

Det har skett en tydlig förändring i artsammansättningen bland kärlväxter i Vapnö grustäkt de 

senaste åren - över hälften av arterna som växte där 2010 har bytts ut (Figur 2). Både det 

totala antalet arter och antalet rödlistade arter har dock ökat vilket tyder på en positiv 

utveckling för området, trots att den rödlistade backsippan (Pulsatilla vulgaris) inte verkar 

finnas kvar. De höga naturvärdena stämmer överens med tidigare studerade sand- och 

grustäkter (Bzdon 2008; Widgren 2005; Fritz & Larsson 2010). Den höga artmångfalden 
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beror troligen på det öppna och varierade landskapet tillsammans med störningar som 

motverkat annars dominerande arter (Keddy 2005). Områdets mest skyddsvärda kärlväxter, 

knippnejlika (Dianthus armeria) (EN), hårginst (Genista pilosa) (NT) och backtimjan 

(Thymus serpyllum) (NT), växer där tack vare den torra sandmarken (ArtDatabanken u.å.).  

De största hoten mot artmångfalden i Vapnö grustäkt är igenväxning och konkurrens från de 

invasiva arterna blomsterlupin (Lupinus polyphyllus) och parkslide (Fallopia japonica). Om 

igenväxningen fortsätter så kommer biodiversiteten troligen minska (Borghesio 2009). Hoten 

kan dock motverkas av störningar i form av slåtter, uppgrävning, naturvårdsbränning eller 

bete. De naturvårdsåtgärder som utförts i området hittills har med största sannolikhet hjälpt 

till att bibehålla de höga naturvärdena och bör fortsätta för att bevara den biologiska 

mångfalden även i framtiden. Arbetet för att bibehålla det öppna landskapet kräver tid och 

resurser från naturvården, men det finns mycket att vinna i form av höga naturvärden (Bjelke 

& Ljungberg 2012). 
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Bilaga 1: Artlista 

 
… Icke inhemska arter 

… Rödlistade arter 

* Fanns även vid inventeringen 2010 

 

Alpgullregn Laburnum alpinum  

Alsikeklöver Trifolium hybridum 

Apel Malus domestica 

*Asp Populus tremula 

*Backförgätmigej Myosotis ramosissima 

*Backtimjan Thymus serpyllum 

Backtrav Arabidopsis thaliana 

Baldersbrå Tripleurospermum inodorum 

*Benved Euonymus europaeus 

Bergdunört Epilobium montanum 

Bergkorsört Senecio sylvaticus 

Bergrör Calamagrostis epigejos 

Bergssyra Rumex acetosella ssp. acetosella 

*Besksöta Solanum dulcamara 

Björnbär Rubus fruticosus (coll.) 

Blekbalsamin Impatiens parviflora  

Blodrot Potentilla erecta 

*Blomsterlupin Lupinus polyphyllus 

*Blå sommarbinka Erigeron annuus ssp. 

annuus 

Blåbär Vaccinum myrtillus 

Blåmunkar Jasione montana 

Blåtåtel Molinia caerulea  

Bockrot Pimpinella saxifraga  

*Borsttåtel Corynephorus canescen 

Brakved Frangula alnus 

*Brokförgätmigej Myosotis discolor 

Brunört Prunella vulgaris 

Brännässla Urtica dioica 

Daggros Rosa glauca 

Druvfläder Sambucus racemosa 

*Duvvicker Vicia hirsuta 

Ek Quercus robur 

Femfingerört Potentilla argentea 

Fingerborgsblomma Digitalis purpurea 

Flenört Scrophularia nodosa 

Fläder Sambucus nigra 

Fyrkantig johannesört Hypericum 

maculatum 

Fårsvingel Festuca ovina 

*Fältarv Cerastium arvense 

*Fältkrassing Lepidium campestre 

Gatkamomill Matricaria discoidea 

Getrams Polygonatum odoratum  

*Getväppling Anthyllis vulneraria 

Glasbjörk Betula pubescens 

Gran Picea abies 

Groblad Plantago major 

*Grusstarr Carex hirta 

Grå ögontröst Euphrasia nemorosa 

*Gråbinka Erigeron acris 

Gråbo Artemisia vulgaris 

Gråfibbla Pilosella officinarum 

Gråmynta Mentha longifolia 

Gråvide Salix cinerea 

Grässtjärnblomma Stellaria graminea 

*Gul fetknopp Sedum acre 

*Gul sötväppling Melilotus officinalis 

*Gulkämpar Plantago maritima 

Gullris Solidago virgaurea 

*Gullviva Primula veris 

Gulmåra Galium verum 

Gulsporre Linaria vulgaris 

*Gulvial Lathyrus pratensis 

Gårdskräppa Rumex longifolius 

Gåsört Argentina anserina 

Gökärt Lathyrus linifolius 

Hagfibblor Hieracium sect. Vulgata 

Hallon Rubus idaeus 

*Harklöver Trifolium arvense 

Harkål Lapsana communis 

Harris Cytisus scoparius 

Hassel Corylus avellana 

Hundkäx Anthriscus sylvestris 

Hundäxing Dactylis glomerata 

*Hårginst Genista pilosa 

Häckberberis Berberis thunbergii 

Hägg Prunus padus 
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Hästhov Tussilago farfara 

Hönsarv Cerastium fontanum 

*Jordklöver Trifolium campestre 

Jordreva Glechoma hederaceae 

*Jättepoppel Populus trichocarpa 

*Kanadabinka Conyza canadensis 

Kanadensiskt gullris Solidago canadensis 

Kirskål Aegopodium podagraria 

Klibbal Alnus glutinosa 

*Klibbkorsört Senecio viscosus 

Knapptåg Juncus conglomeratus 

Knippfryle Luzula campestris 

*Knippnejlika Dianthus armeria 

Knylhavre Arrhenatherum elatius 

*Knytling Herniaria glabra 

*Knölklocka Campanula rapunculoides 

Knölsyska Stachys palustris 

*Korgvide Salix viminalis 

Krusskräppa Rumex crispus 

Kruståtel Avenella flexuosa 

Krypvide Salix repens ssp. repens 

Kråkvicker Vicia cracca 

Kvickrot Elytrigia repens 

Kärleksört Hylotelephium telephium 

Lila ögontröst Euphrasia stricta 

Liljekonvalj Convallaria majalis 

Liten blåklocka Campanula rotundifolia 

Liten sommarvicker Vicia sativa ssp. nigra 

Ljung Calluna vulgaris 

*Ljust kungsljus Verbascum thapsus 

Luddtåtel Holcus lanatus 

Lundgröe Poa nemoralis 

Lärk Larix sp. 

Maskros Taraxacum sp. 

Mjölke Chamaenerion angustifolium 

Murgrönsveronika Veronica hederifolia 

*Myskmalva Malva moschata 

Måbär Ribes alpinum 

Mörkt kungsljus Verbacum nigrum 

Nagelört Draba verna 

*Nattljus Oenothera biennis 

Naverlönn Acer campestre 

Nejlikrot Geum urbanum 

Nyponros Rosa dumalis 

Nysört Achillea ptarmica 

Olvon Viburnum opulus 

Oxel Sorbus intermedia 

*Oxtunga Ancusa officinalis 

*Parkslide Fallopia japonica 

Pestskråp Petasites hybridus 

Pipdån Galeopsis tetrahit  

Plommon Prunus domestica ssp. domestica 

Plymspirea Aruncus dioicus 

Praktlysing Lysimachia punctata 

Pricknattljus Oenothera muricata 

Prästkrage Leucanthemum vulgare 

Påsklilja Narcissus pseudonarcissus 

Pärlhyacint Muscari sp. 

*Rabarber Rheum rhabarbarum 

Renfana Tanacetum vulgare 

Revsmörblomma Ranunculus repens 

*Rockentrav Turritis glabra 

Rosenkvitten Chaenomeles sp. 

*Rosenmalva Malva alcea 

*Rotfibbla Hypochaeris radicata 

Rysk blåstjärna Scilla siberica 

Rödklöver Trifolium pratense 

Rödsyra Rumex acetosella ssp. tenuifolius 

Rödven Agrostis capillaris 

Röllika Achillea millifolium 

*Sammetsdaggkåpa Alchemilla 

glaucescens 

Sandkrassing Teesdalia nudicaulis 

*Sandnarv Arenaria serpyllifolia 

Sandrör Ammophila arenaria 

*Sandstarr Carex arenaria 

Sandvita Berteroa incana 

Silvergran Abies alba 

Skelört Chelidonium majus 

*Skogsalm Ulmus glabra 

Skogsklöver Trifolium medium 

Skogslönn Acer platanoides 

*Skogsnarv Moehringia trinervia 

Smultron Fragaria vesca 

Smällglim Silene vulgaris 

Smörblomma Ranunculus acris 

Snårvinda Calystegia sepium 

*Snärjmåra Galium aparine 

Sommargyllen Barbarea vulgaris 

*Spärroxbär Cotoneaster divaricatus 

Stenmåra Galium saxatile 

*Stenros Rosa canina 

Stensöta Polypodium vulgare 

Stinknäva Geranium robertianum 
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Stor ormrot Bistorta officinalis 

Stor vårstjärna Scilla luciliae 

Stormåra Galium mollugo 

Stornunneört Corydalis solida  

Strandlysing Lysimachia vulgaris 

Strimsporre Linaria repens 

Styvfibblor Hieracium sect. Tridentata 

*Stånds Jacobaea vulgaris 

Svartkämpar Plantago lanceolata 

Sydgullregn Laburnum anagyroides 

Syren Syringa vulgaris 

Sötkörsbär Prunus avium 

Tall Pinus sylvestris 

Teveronika Veronica chamaedrys 

*Timotej Phleum pratense 

*Tjärblomster Viscaria vulgaris 

*Trubbhagtorn Crataegus monogyna 

Trädgårdstulpan Tulipa gesneriana 

Träjon Dryopteris filix-mas 

*Ullört Filago arvensis 

Uppländsk vallört Symphytum x 

uplandicum  

*Vallkrassing Lepidium heterophyllum 

*Vanlig fältmalört Artemisia campestris 

ssp. campestris 

*Vanlig ängshaverrot Tragopogon 

pratensis ssp. pratensis 

Veketåg Jucus effusus 

Vildapel Malus sylvestris 

Vildkaprifol Lonicera periclymenum 

*Vildmorot Daucus carota ssp. carota 

*Vit sötväppling Melilotus albus 

*Vitblära Silene latifolia 

Vitklöver Trifolium repens 

Vitoxel Sorbus aria 

*Vitplister Lamium album 

Vitsippa Anemone nemorosa 

Vresros Rosa rugosa 

*Vårarv Cerastium semidecandrum 

Vårbrodd Anthoxanthum odoratum 

*Vårförgätmigej Myosotis stricta 

*Vårstarr Carex caryophyllea 

Vårtbjörk Betula pendula 

Vårvicker Vicia lathyroides 

Åkerfräken Equisetum arvense 

Åkertistel Cirsium arvense 

*Åkervinda Convolvulus arvensis 

Åkervädd Knautia arvensis 

Äkta johannesört Hypericum perforatum 

Älggräs Filipendula ulmaria 

Ängsfryle Luzula multiflora 

Ängsgröe Poa pratensis 

Ängskavle Alopecurus pratensis 

Ängskovall Melampyrum pratense 

Ängssyra Rumex acetosa 

Ängsviol Viola canina 

Ärenpris Veronica officinalis 

Örnbräken Pteridium aquilinu
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Bilaga 2: Delområdesbeskrivningar 

För en översiktlig karta över de olika delområdena se Figur 1. Samma delområden har använts 

som vid utförandet av åtgärdsplanen 2010 (Länsstyrelsen i Hallands län 2010). 

Foto: Anna Sjövall. 

 

Delområde 1: Backtimjanslänt 

Området består av en mer eller mindre 

plan, torr gräsmark samt en brant sluttning. 

Sluttningen domineras av bergrör 

(Calamagrostis epigejos) medan den övre 

delen har flera värdefulla växter, bland 

annat den rödlistade backtimjan (Thymus 

serpyllum) (NT). Här finns även enstaka 

exemplar av den hotade knippnejlikan 

(Dianthus armeria) (EN). Området hotas 

av igenväxning av björk (Betula sp.), 

bergrör (Calamagrostis epigeios), björnbär 

(Rubus fruticosus (coll.)) och 

blomsterlupin (Lupinus polyphyllus). 

 

 

 

Delområde 2: Våtmark  

Detta område bestod till viss del av 

våtmark vid inventeringen 2010, men den 

har torkat ut sedan dess. Idag är området 

helt torrlagt och vegetationen domineras av 

vårtbjörk (Betula pendula), sälg (Salix 

caprea), gråvide (Salix cinerea), bergrör 

(Calamagrostis epigeios) och 

blomsterlupin (Lupinus polyphyllus). 
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Delområde 3: Lövdunge 

Ett litet område på täktbotten med stora, 

solitära sälgar (Salix caprea). Sälgen utgör 

en viktig födokälla för många insekter 

under tidig vår. 

 

 

 

 

 

Delområde 4: Ängsmark med 

knippnejlika 

Detta är den hotade knippnejlikans 

(Dianthus armeria) (EN) främsta lokal i 

täkten med en population på över hundra 

individer. I övrigt består vegetationen av 

en rik blandning av mer eller mindre 

vanliga arter som trivs i sand-, ängs- eller 

ruderatmark. Området är ett av de 

viktigaste att bevara på grund av 

mångfalden och, framför allt, 

knippnejlikan. 
 

 

Delområde 5: Lövskogssluttning 

Massorna som skrapades bort i inledningen 

av täktverksamheten lades här som en vall. 

Området har därför ett näringsrikt lager 

matjord som än så länge saknas i övriga 

delar av täkten. Floran skiljer sig med en 

rik träd- och buskvegetation, samt ett bitvis 

artrikt fältskikt. Ingen av de skyddsvärda 

arter som kräver torra, näringsfattiga 

sandmarker gynnas dock av detta område, 

och majoriteten av de icke inhemska 

arterna finns här. 
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Delområde 6: Täktbotten  

Täktbottnen är fortfarande glest bevuxen 

och relativt artfattig när det kommer till 

kärlväxter. Här finns dock rikligt med 

getväppling (Anthyllis vulneraria) som är 

en gynnsam växt för nektarsökande 

insekter. På sikt kan igenväxning av lövsly 

bli ett problem. Det är framför allt 

vårtbjörk (Betula pendula) som sprider sig, 

men även asp (Populus tremula) och sälg 

(Salix caprea). 

 

Delområde 7: Eksluttning 

Sluttning som delvis domineras av småträd 

och buskar och delvis är öppen med torr, 

näringsfattig mark och sandblottor. 

Området riskerar att växa igen av framför 

allt vårtbjörk (Betula pendula), ek 

(Quercus robur), asp (Populus tremula) 

och brakved (Frangula alnus). Även 

örnbräken (Pteridium aquilinum) kan 

komma att konkurrera mindre arter om den 

fortsätter sprida sig i området. 

Delområde 8: Ginsthed  

Området utgör det sydöstra hörnet av 

täkten och består till stor del av ginsthed 

med höga naturvärden. Delar av området 

har dock börjat växa igen av vårtbjörk 

(Betula sp.), videväxter (Salix sp.), 

parkslide (Fallopia japonica) och 

blomsterlupin (Lupinus polyphyllus). Även 

björnbär (Rubus fruticosus (coll.)), hallon 

(Rubus idaeus) och renfana (Tanacetum 

vulgare) riskerar att konkurrera ut lägre 

växande arter. 
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Bilaga 3: Rödlistade kärlväxtarter i Vapnö grustäkt 

I Vapnö grustäkt växte 2017 fem rödlistade kärlväxtarter: Knippnejlika (Dianthus armeria), 

hårginst (Genista pilosa), backtimjan (Thymus serpyllum), skogsalm (Ulmus glabra) och 

naverlönn (Acer campestre). 

Knippnejlika har rapporterats från Vapnö grustäkt sedan 80-talet (Artportalen 2017) och har 

klassats som starkt hotad (EN) enligt rödlistan sen 2005 (ArtDatabanken u.å.). Den är även 

fridlyst i hela landet enligt §8 i Artskyddsförordningen, vilket innebär att man inte får skada 

exemplar genom att gräva upp plantor eller plocka blommor och frön (SFS 2007:845). 

Knippnejlikan växer i torra gräsmarker och hotas idag framför allt av igenväxning 

(ArtDatabanken u.å.). I Vapnö grustäkt växer den främst på ängsmarken i område 4, men det 

finns även exemplar i områdena 1 och 5 (Figur 1; Bilaga 2). Den har ökat i antal de senaste 

åren och idag finns en population på flera hundra plantor. Eftersom knippnejlikan och dess 

lokaler fortsätter minska (ArtDatabanken u.å.) är det viktigt att populationen i Vapnö grustäkt 

gynnas. Detta innebär framför allt att marken ska hållas öppen och att konkurrens från 

dominanta arter bör motverkas. 

Hårginst kategoriseras som nära hotad (NT) enligt rödlistan (ArtDatabanken 2015) men i 

Vapnö grustäkt växer den rikligt på den östra och sydöstra slänten i delområde 8 (Figur 1; 

Bilaga 2). Arten är konkurrenssvag, kräver öppna, torra marker och påverkas negativt av 

näringstillförsel (Tsaliki & Diekmann 2010). Det största hotet utgörs av igenväxning av 

lokaler som tidigare hävdades genom bränning eller bete, men som idag planteras eller växer 

igen naturligt i brist på hävd (ArtDatabanken u.å.). De flesta av hårginstens lokaler i Sverige 

finns idag i Hallands län (ArtDatabanken u.å.) och det är viktigt att bevara lokaler som den i 

Vapnö grustäkt för att hårginsten ska nå en gynnsam bevarandestatus. Flera rödlistade 

fjärilsarter är beroende av hårginsten som värdväxt under larvstadiet (Bjelke & Ljungberg 

2012), vilket ökar på betydelsen för en hållbar utveckling av arten.  

Backtimjan fanns i Vapnö grustäkt 2010 (Länsstyrelsen i Hallands län 2010), men vid den 

tiden var den inte rödlistad (ArtDatabanken u.å.). När den senaste bedömningen för rödlistan 

gjordes 2015 kunde man dock se en populationsminskning hos arten vilket ledde till att den 

kategoriserades som nära hotad (NT) (ArtDatabanken 2015). Backtimjan är en lågväxt art 

som trivs i näringsfattig, torr mark och hotas framför allt av igenväxning och näringsberikning 

(ArtDatabanken u.å.). I Vapnö grustäkt frodas backtimjan i den torra gräsmarken i delområde 

1, i det nordvästra hörnet av täkten (Figur 1; Bilaga 2). Område hotas dock av igenväxning 

och näringsberikning från högväxta arter som björk (Betula sp.), björnbär (Rubus fruticosus 

(coll.)) bergrör (Calamagrostis epigeios) och blomsterlupin (Lupinus polyphyllus). Utan 

åtgärder kan de här mer dominanta arterna förändra markförhållandena och konkurrera ut 

backtimjanen.  

Skogsalm finns i ett flertal unga exemplar på den västra och sydvästra slänten av Vapnö 

grustäkt, i delområde 5 (Figur 1; Bilaga 2). Arten är klassad som akut hotad (CR) enligt 

rödlistan (ArtDatabanken 2015) till följd av almsjukan som lett till en kraftig 

populationsminskning (ArtDatabanken u.å.). Almsjukan orsakas av svampar inom 

Ophiostoma-släktet, vanligen O. novo-ulmi, vars sporer sprids av almsplintborrar (Scolytus 
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spp.) (Urban & Dvorak 2014). Svampen hindrar trädets vattenledningsförmåga vilket leder till 

att det vissnar och dör (Urban & Dvorak 2014). I Vapnö grustäkt finns endast unga, icke-

reproducerande almar, medan det är bara vuxna almar som drabbas av almsjukan 

(ArtDatabanken u.å.). Detta innebär att de exemplar som finns i täkten, även om deras 

existens kan ses som positiv, inte nödvändigtvis har någon betydelse för artens framtid. 

Naverlönn klassas som akut hotad (CR) enligt rödlistan (ArtDatabanken 2015) och finns i ett 

vuxet exemplar på höjden av den sydvästra slänten av Vapnö grustäkt i delområde 5 (Figur 1; 

Bilaga 2). Den skiljs från vanlig lönn (Acer platanoides) genom sina trubbiga bladflikar och 

frukt med rätt utstående vingar (Mossberg & Stenberg 2010). Naverlönn har varit en naturlig 

del av den svenska floran men finns idag främst som planterad och förvildad (ArtDatabanken 

u.å.). Naturlig förekomst av naverlönn i Sverige finns idag endast vid en lokal i sydvästra 

Skåne och det är den populationen rödlistningen akut hotad baseras på (ArtDatabanken u.å.). 

Exemplaret i Vapnö grustäkt är med största sannolikhet inte en naturlig förekomst och har 

därför ingen betydelse för rödlistningsbedömningen. 
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