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Sammanfattning 
Vresrosen, Rosa rugosa, är en kraftigt invasiv art med en oerhörd konkurrenskraft i sanddominerade 
miljöer såsom sanddyner och sandblottor. Ofta leder etableringen av R. rugosa i dessa 
sanddominerade miljöer till total igenväxning av området med en starkt negativ påverkan på den 
inhemska floran och faunan. Då merparten av arterna i dessa habitat är beroende av den unika miljön 
som den skiftande sanden skapar så innebär igenväxningen ett mycket stort hot. När området binds 
upp till en mer stabil miljö utan det permanent tidiga successionsstadium som den vanligtvis befinner 
sig i så påverkar det även näringsmängden i sanden med ökade näringshalter samt att de varma, öppna 
micrositesen försvinner tillsammans med sandens förmåga att röra sig. Eftersom många av de 
ovanliga och hotade arterna kräver en väldigt specifik miljö så försvinner de ofta också när 
igenväxningen nått så här långt. Denna studie fokuserar på vresrosens etablering och påverkan i 
sanddominerade miljöer. Studien går även in forskning kring samt hur man praktiskt bekämpar 
växten, då den hotar många ekologiskt viktiga områden. Dessutom hanterar rapporten mina egna 
resultat efter inventeringar i Gullbranna/Tönnersa, ett område som historiskt sett varit mycket hårt 
påverkat av vresrosen. 
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Inledning 
Rörliga sanddyner och sandblottor är en mycket betydelsefull ekologisk biotop som är hotad av ett 
flertal olika antropogena förändringar samt av stigande havsnivåer och erosion (Hill et al., 2010). 
Hoten kommer från ett flertal olika orsaker, merparten av dem har dock roten i antropogena 
förändringar av den naturliga miljön. Några exempel på detta är inplantering av olika växter såsom 
sandrör, Ammophila arenaria, strandråg, Leymus arenarius, och bergtall, Pinus mugo, för att binda 
sanden, tillförsel av näringsämnen från närliggande agrikultur, exploatering av sanden samt etablering 
av invasiva arter såsom vresrosen, R. rugosa, och långbladsakacian, Acacia longifolia (Jørgensen et 
al., 2008; Muñoz-Vallés et al., 2015; Cohen et al., 2017; Sandlife, 2018a). 
    Ursprungligen kommer vresrosen från de östra regionerna av Asien, men fördes till Europa under 
1800- och 1900-talet som en dekorativ trädgårdsväxt som hyllades för sin härdighet, salttolerans och 
förmåga att binda sand. Det tog inte lång tid för arten att etablera sig utanför de områden där den 
ursprungligen planterades. Merparten av de förvildade individerna hittas nu i sand- och strandmarker, 
oftast i ett bälte från havet som sträcker sig cirka 100-200 meter inåt landet, där den har en mycket 
hög konkurrenskraft mot naturligt förekommande arter (Bruun, 2006; Kollmann et al., 2007; 
Jørgensen et al., 2008; Kunttu et al., 2017). Man har sedan dess introduktion haft stora problem med 
den i sanddyner i bland annat Sverige, Portugal, Danmark, Kanada och Nederländerna, för att nämna 
ett fåtal drabbade områden (Hill et al., 2010; Hantson et al., 2012; Elleriis et al., 2015). I 
Nederländerna har man sett att propaguler av vresros etablerat sig i sanddynerna och utrotat många 
sårbara naturliga arter. Det har även visat på ett tydligt positivt feedback system där etablering av 
vedartade växter i sanddynerna förenklar etablering av ytterligare vedartade växter. Detta leder till en 
accelererande och kraftigare tillväxt med ett förändrat habitat då sanddynerna förändras till ett 
övervuxet gräs- eller busklandskap (Hantson et al., 2012). Många hotade arter som kräver rörliga 
sandblottor och sanddyner såsom t.ex. fältpiplärkan, A. campestris och sandödlan, Lacerta agilis, 
vilka kategoriseras som starkt hotad (CR) respektive sårbar (VU) enligt den svenska rödlistan och kan 
inte överleva under dessa förändrade förhållanden (Sandlife, 2018a; Sandlife, 2018b; SLU 
Artdatabanken, 2018). Utöver de här två arterna så bebos även dessa miljöer normalt sett av en 
blandning av naturligt förekommande växter samt inplanterade sådana som strandvial, Lathyrus 
maritimus, och glansros, Rosa virginiana respektive gräsarter som Ammophila breviligulata, och 
sandrör, A. arenaria. Dock har många sanddominerade miljöer numera övergått till ett busklandskap 
med en låg artmångfald som är nästan uteslutande dominerat av vresrosor. Vresrosen kan växa till sig 
i princip obehindrat då dess naturliga antagonister och konkurrenter saknas i de nya miljöerna 
samtidigt som den effektivt förhindrar tillväxten av naturligt förekommande växter genom att förändra 
den lokala miljön (Bruun, 2006; Dangremond et al., 2010; Elleris et al., 2015; Cohen et al., 2017). 
Den förändrade floran påverkar i sin tur populationerna av insekter så att många ovanliga 
thermofiliska predatorer minskar i antal samtidigt som generalistiska detrivorer och växtätare ökar i 
områdena där vresrosen etablerat sig (Hill et al., 2010; Boesen et al., 2011; Tyler et al., 2015; 
Montesinos et al., 2016).  
    Vid kolonisationsområden har man även observerat att hybridisering sker mellan R. rugosa och 
andra besläktade arter inom Rosa spp., exempelvis hartsros, Rosa mollis, respektive stenros, Rosa 
canina, vilket kan förändra de naturligt förekommande arternas arvsmassa. Hybridiseringen med de 
naturligt förekommande arterna kan gynna vresrosen i dess förmåga att anpassa sig till den lokala 
miljön och ge den resistens mot lokala sjukdomar, parasiter och eventuella herbivorer som byter 
födokälla vid minskad mängd naturliga växter och ökade mängder av vresrosor. Det kan dock också 
gynna de naturligt förekommande arterna, då de kan ge dem en del av vresrosens naturliga 
motståndskraft mot salinitet, torka, vind och kraftiga temperaturer. Hybriderna har därefter möjlighet 

2 



att återintegrera sig i någon av sina båda föräldraarter och därmed föra med gener från den ena arten 
till den andra via introgression (Mercure et al., 2008; Kellner et al., 2012). 
    Sandområden är i grunden motståndskraftiga mot många naturliga hot, men är dessvärre särskilt 
känsliga för både antropogena hot och invasiva växter i jämförelse med många andra biotoper. Man 
har sett att många extremt invasiva arter, 17 stycken av de 34 växtarter som ingår på IUCN:s lista över 
extremt invasiva arter, föredrar just den näringsfattiga marken i sandområden (Muñoz-Vallés et al., 
2015). Anledningen till den ökade känsligheten till antropogena faktorer är den relativt låga 
konkurrens som finns naturligt i områdena på grund av de ogästvänliga villkoren såsom kraftig blåst, 
rörlig och näringsfattig sand, stora temperaturskillnader respektive hög salinitet, vilket resulterar i 
många öppna microsites där eventuella tåliga frön kan gro (Halfdan et al., 2007; Marchante et al., 
2011; Cohen et al., 2017; Stešević et al., 2017). Tillsammans med andra hot mot sanddynerna, såsom 
expansion av bebyggelse och exploatering, kan introduktion av invasiva arter resultera i stor ekologisk 
skada på sanddominerade habitat. I vissa fall kan det resultera i total förlust eller permanent 
förändring av sandområdet och artsammansättningen i området (Kollmann et al., 2007). Även vid 
arbeten där total lokal utrotning sker har man sett att föryngringar i form av fröer från vresros ofta kan 
ligga i fröbanken under ett flertal år och därmed kan arten återetablera sig lång tid efter att alla 
faktiska plantor har tagits bort ifall gynnande omständigheter skulle förekomma. I vissa fall kan även 
ornamentala plantor i trädgårdar återetablera populationer via frukter som transporteras av djur, fåglar, 
eller havsströmmar (Jørgensen et al., 2008; Hill et al., 2010). Det vill säga att förutom att arbeta 
fysiskt med att förhindra återetablering så bör även försäljningen av vresrosor som trädgårdsväxt 
regleras då närliggande trädgårdar kan fungera som en källa för frön som kan leda till att de utsatta 
områdena riskerar att återetableras (Kollmann et al., 2007; Kollmann et al., 2009) Detta tillsammans 
med det faktum att även små bitar av rötter från plantan kan återetablera sig till en fullvuxen buske 
skapar stora problem vid arbete med att bekämpa den (Kollmann et al., 2007). När ett frö väl börjat 
gro och etablerat sig så växer de kraftigt tills de har bildat en rejäl buske. Oftast sprider individerna sig 
både sexuellt via fröer och asexuellt via laterala skott som bildar kloner av moderplantan, dock med 
en observerad lägre effektivitet vid ökad storlek på originalplantan. Genom möjligheten att både 
utnyttja sexuell samt asexuell reproduktion innebär det att R. rugosa har ett väldigt effektivt sätt att 
breda ut sig och konkurrera ut många av de naturligt förekommande växterna som inte är vana vid den 
kraftiga konkurrensen (Kollmann et al., 2009; Tyler et al., 2015). 
    Varje år läggs ansenliga mängder av tid, pengar och arbetskraft ner på forskning och arbeten 
relaterade till invasiva arter i ett flertal olika insatser, till exempel fysiska on-site arbeten med 
bekämpande och förebyggande syften, inventeringar, forskning och tester inom bio-kontroll. En del av 
resurserna läggs på bekämpande arbeten med hjälp av naturligt antagonistiska organismer och 
forskning där man försöker finna mer precisa respektive effektiva sätt att bekämpa invasiva arter. 
Dessutom arbetar man preventivt genom att jämföra karaktärsdrag för växter med potential att bli 
invasiva (Lake et al., 2004; Bruun, 2006; Elleris et al., 2015). Forskningen inom invasiva arter är ett 
oerhört komplext arbete till följd av ett flertal olika faktorer, som mängden växter som finns och 
eventuellt kan sprida sig och kolonisera nya områden. Det försvåras även av den stora mängden olika 
habitat med olika nischer, respektive klimatets påverkan och dess föränderlighet på grund av global 
uppvärmning (Lake et al., 2004). Inte nog med att forskningen är utmanande, den består även av 
många återvändsgränder då det ofta blir ett flertal tester men endast en handfull med gynnsamma 
resultat. Endast ett fåtal olika växtarter etablerar sig permanent på nya områden och integreras eller 
förvildas i de redan existerande habitaten och ekosystemen som finns där. En bråkdel av de etablerade 
arterna blir invasiva. Oftast syns deras invasiva tendenser först när de kommer till en specifik miljö 
där de kan frodas, exempelvis som vresrosen i näringsfattiga sandområden. I andra fall där invasiva 
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arter inte än har visat sina invasiva tendenser kan de finnas i ett område under en längre tid, tills de 
påträffar en specifik miljö som är gynnsam och därefter ökar de radikalt i antal, ofta med en negativ 
påverkan på de arter som trängs undan av deras tillväxt. I merparten av sådana fall blir specialisterna 
särskilt drabbade och det modifierade området blir mer dominerat av generalister som lättare adapterar 
sig till den förändrade miljön (Pardini et al., 2015; Montesinos et al., 2016). För att förhindra 
återetableringen så sker det också kontinuerliga arbetet med att bekämpa vresrosen och ett flertal 
andra invasiva arter från växtriket. Detta är oerhört krävande, då endast total avlägsnad av 
organismerna innebär att deras förmåga att återetablera sig upphör. Vid otillräckliga röjningar kan 
växter återetablera sig från kvarvarande delar av stammar och rötter eller från föryngringar i form av 
fröer som kan föras långt ifrån moderplantan via djur, vind och vatten. Vid områden där man grävt 
upp sandtäkter vid utgallring av R. rugosa har man noterat att nyetablering ofta sker i de nyligen 
störda markområdet som uppstår när vresrosen grävs upp och att även mycket små bitar av rötter kan 
återetablera sig så länge deras rotfragment eller propaguler är tillräckligt nära markytan (Jørgensen et 
al., 2008). Detta är ett särskilt stort problem hos vresrosor som lever i sandområden där den rörliga 
sanden ofta frambringar ett kraftigt utbrett rotsystem vilket sätter höga krav då man måste få med sig 
hela rotsystemet för att bli av med växten permanent. Ofta kan rötterna nå längder på upp till ett flertal 
meter långa (Bruun, 2006). Ett annat effektivt bekämpningsmedel kan vara naturligt antagonistiska 
arter. Man har i vissa fall släppt ut exotiska antagonister som ett biologiskt bekämpningsmedel på 
andra invasiva arter, ifall en passande art skulle identifieras i dess naturliga utbredningsområde skulle 
detta vara en möjlighet även i vresrosens fall som ett naturligt bekämpningsmedel (Bruun, 2006). 

Syfte 
    I Gullbranna/Tönnersa skedde det en naturvårdsinsats runt år 2009 i området, där man aktivt 
bekämpade vresrosen och därefter har kontinuerliga arbeten genomförts för att hålla området fritt från 
vresrosor. Detta gör området mycket lämpligt och intressant för inventering av vresrosor, särskilt då 
det numer finns öppna sandblottor, något som i princip helt ska ha saknats innan naturvårdsinsatserna. 
Innan insatserna var området dominerat av vresrosor och i ett sent stadie av igenväxning. Syftet med 
denna rapport är att studera vresrosens etablering och återetablering i området Gullbranna/Tönnersas 
naturreservat och jämföra det med andra studier för att få en ökad förståelse för hur etableringen sker, 
vilken påverkan det blir på området och hur man kan bekämpa R. rugosa mer effektivt, både i detta 
specifika område men även i andra liknande miljöer.  
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Material och metoder 

Jag valde att utföra mitt arbete i naturreservaten Gullbranna och Tönnersa (se figur 1 för placering i 
Sverige) då de båda har en mycket hotad naturtyp, nämligen öppna sandmarker. Området har en 
historia av att ha blivit i princip helt övervuxet av olika inplanterade växter såsom importerade 
gräsarter, tallar och vildspridda invasiva växter som exempelvis vresrosen, en mycket invasiv art som 
kräver mer forskning för att skapa mer effektiva sätt att bekämpa den då den naturligt är mycket 
konkurrenskraftig i dessa områden. Jag hade även en del kontakt med Länsstyrelsen i Hallands län 
som har bistått mig med ett antal filer angående förekomsten av vresrosor, arbeten om röjning samt 
bränning av området vid mina förfrågningar om denna data. 

Figur 1: Placering av området Gullbranna/Tönnersa (kartdata: Google, Geobasis-DE/BKG, 
Terrametrics, Aerodata international surveys, DigitalGlobe, Lantmäteriet/metria, 2018). 

    För att utnyttja datan som Länsstyrelsen försett mig med återinventerade jag i samma område som 
de genomfört sina naturvårdsinsatser för att se resultatet av bekämpningsarbeten av vresrosen som 
skett inom området. Min inventering skedde i nio olika lokaler vid tre olika tillfällen, den 4:e 
respektive 24:e maj samt 26:e juni, inom Gullbranna/Tönnersa området i form av linjeinventering. I 
samtliga av dessa lokaler fanns det en rik förekomst av öppen sand, där uppskattningsvis mellan 50% 
och 100% av marken var öppen sand, då detta är av stor ekologisk betydelse och specifikt sådana 
områden är vresrosens primära etableringsområde.  
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Lokaler inom inventeringsområdet 

Figur 2, 3 och 4: Kartor på området i Gullbranna, se figur 1 för placering i Sverige, och ungefärliga 
lokaler där inventeringen skedde. Notera att kartbilderna är utdaterade och visar en betydligt mer 
övervuxen miljö än den där jag inventerade. Det motsatta kan sägas om bilderna på sanddynerna i 
1D/2D/2E som blivit mer övervuxna sen bilderna togs (kartdata: Google, Aerodata international 
surveys, DigitalGlobe, Lantmäteriet/Metria, 2018). 

    De olika lokalerna jag inventerade var antingen öppna sandblottor, sandblottor med en viss mängd 
vegetation (mestadels olika arter av gräs och enstaka andra tåliga växter) eller öppna sanddyner, 
samtliga belägna inom Gullbranna/Tönnersas naturreservat. Inom detta område så gick jag i en rak 
linje längs nio sanddominerade lokaler. De tre första (1A, 1B och 1C) var lokaliserade mellan ett 
vattendrag som gick genom Gullbrannaområdet och ett skogsbryn som i sin tur var uppdelat av en 
genomgående väg (Se figur 2 för att placering av 1A, 1B och 1C). Ovanför dessa tre lokaler fanns 
ännu tre sandblottor (2A, 2B och 2C), vilka var belägna en bit längre norrut från vattnet och vägen (se 
figur 4 för placering av 2A, 2B, 2C). De sista tre inventeringarna (1D, 2D och 2E) skedde i 
sanddynerna nedanför vattendraget (se figur 3 för placering av 1D, 2D och 2E). 

Inventering 
    Vid inventering av varje lokal höll jag en rak linje i cirka 100 meter eller tills dess att sandmarken 
slutade, vilket var aktuellt vid lokal 1C och 2B. Under inventeringen noterade jag varje individ av 
vresros samt höjden på den högsta stammen hos indivden i olika mått (0.1m, 0.25m, 0.5m, 0.75m, 
1m). Vid större buskar, vilka jag räknade som marktäckande buskar, noterade jag istället en grov 
omkrets i meter och noterade ifall individen var stor nog att kallas buske. För att avgöra om en individ 
kunde räknas som en buske studerade jag ifall den var kraftig nog för att täcka marken med en 
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kontinuerlig skugga från sina blad. De individer som inte klassades som marktäckande buskar, det vill 
säga mindre exemplar med endast 1 till 4 stammar, räknades endast till total mängd individer.  
    Vid ett område i början av lokal 1A så genomförde jag även ett test där jag tog bort samtliga 
exemplar av vresros, totalt 24st, som varierade mellan 1 dm till 5 dm i höjd, för att studera om det 
blev någon återväxt inom området. Detta skedde den 4:e maj och återinventerades sedan den 26:e juni. 

Figur 5: Förekomst av vresrosor vid respektive lokal (ljusgrön) samt andelen större buskar av den 
totala mängden vresrosor (mörkgrön). Totalt observerades 271 exemplar av vresros i de 9 lokalerna. 

Lokal 1A  
Vid område 1A var närvaron av vresrosor mycket tydlig då den hade hela 113 stycken individer, 13 av 
dessa var stora nog för att klassas som marktäckande buskar, (se figur 5 för andra lokaler). Merparten 
av alla stora individer var samlade närmast vattendraget där de förmodligen skyddats av annan 
växtlighet, dess otillgänglighet samt att den mer kompakta, jordiga marken gjorde det svårare att 
gräva upp dem. En större mängd mindre individer observerades på sandblottorna här men endast 
mindre till medelstora föryngringar, ingen av de som var stora nog för att kallas för marktäckande 
buskar växte utanför det närmaste området vid vattendraget. Hur det kommer sig att just denna lokal 
höll en så hög mängd individer är osäkert, de stora buskarna kan förklaras med skyddet som annan 
vegetation och dess rötter ger samt den jordrika miljön nära vattendraget som är svårare att arbeta 
med. För de mindre individerna ute på sandblottorna saknas det en lämplig förklaring. En möjlig 
hypotes kan vara att det funnits en större mängd individer här historiskt, att de funnits på det området 
längre eller att det av någon annan anledning lett till en fröbank med högre mängd fröer från vresrosor 
men tyvärr kan jag inte verifiera detta då bevis som stödjer denna hypotesen saknas. Möjligheten finns 
även att de vid bränning har skonat detta område för att få en mer varierad mosaikliknande miljö, eller 
att det finns någon faktor jag inte mätt som hjälper dem att etablera sig där såsom näringshalt, 
vindstyrka, salinitet eller pH. Oavsett så är det en stor chans om inte en oundviklighet att de tretton 

7 



stora buskarna i denna lokal samt exemplar utanför den, kan återkolonisera närliggande områden och 
helt täcka sandblottorna ifall de får tid till det. Detta är inget unikt för 1A men bör nämnas då den 
hade den högsta antalet individer av alla områden. 

Test av yngre plantors återetableringsförmåga 
Vid ett område i början av lokal 1A tog jag vid första inventeringen, den 6 maj, och avlägsnade 
samtliga vresrosor jag hittade, 24 stycken. Merparten av dessa vresrosor var mindre exemplar med ett 
fåtal individer som var aningen högre, dock var inga av individerna stora nog för att klassas som 
marktäckande buskar. Avlägsnandet skedde genom att gräva upp dem för hand och avlägsna så 
mycket av deras rotsystem som möjligt. Vid den tredje inventeringen, den 26 juni, så hade inga 
exemplar etablerat eller regenererat sig i det utmärkta området (se figur 6). Ifall det saknades tid eller 
att individerna jag tog bort inte vuxit till en tillräckligt stor storlek än vet jag inte. Om bristen på 
återetablering var på grund av individernas mindre storlek så skulle det kunna innebära att tidiga 
arbeten på våren, i början av maj ungefär, skulle kunna göra röjningsarbeten betydligt lättare och 
billigare efter att man gjort omfattande arbeten med att ta bort de större exemplaren. Det har även 
fördelen att gräset vid den tidpunkten är betydligt lägre och bestånden mindre täta, vilket ger bättre 
överblick av området. Detta innebär mindre investeringar i tid och arbetskraft vad det gäller att söka 
upp exemplaren av vresros och kan därmed ge en mer effektiv insats till ett reducerat pris, både i 
manskraft samt tid och pengar. Däremot ifall det var tid som saknades, så kan det fortfarande vara ett 
effektivt sätt att bekämpa dem på, då den ökade synligheten och minskade mängden av andra växter 
och dess rötter, kan underlätta exkavationen av vresrosens rötter. En insats eller två per år beroende på 
hur snabb deras regenerering är kan vara en lösning, men mer data krävs för att se ifall detta är 
effektivt. 

Figur 6: Exempel av öppen sandmark, tagen den 26 juni vid återinventering av ett område i 1A där 
samtliga observerade individer togs bort. Foto av David Bartholdsson. 
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Lokal 1B 
Bristen på större buskar i lokal 1B är inte förvånansvärd då den låg mellan 1A och en väg med en 
sparsam mängd objekt som kunde skymma sikten och var mestadels flat med några områden där gräs 
och liknande tåliga växter fanns. Särskild möda lades ner på att undvika att individer noterades två 
gånger här då den låg relativt nära lokal 1A, och jag hittade totalt 21 mindre exemplar av vresros här. 
Merparten av de andra lokalerna hade en tydlig gräns till skillnad från denna lokal, där de större 
individerna hade etablerat sig. Lokal 1B hade endast vissa områden med gräs och lägre sandbankar, 
vilket möjligen inte gav tillräckligt skydd när det tidigare röjningsarbetet var aktivt för att större 
individer i just det här området skulle få något skydd från det. Merparten av individerna här borde 
därför komma från fröer och rotbitar som missades då de endast fanns små individer, vilket verkar 
stämma. 

Lokal 1C 
Det är värt att notera att vid inventeringarna hittades inte ett enda exemplar av vresrosor på lokal 1C, 
trots att den låg relativt nära både lokal 1B och 1A. Teoretiskt sett borde det ha kunnat koloniserat 
vresrosor i sandblottorna med hjälp av nya fröer eller återetablering från fröbanken, då lokalen med 
stor sannolikhet varit infesterat innan. Med tanke på att det fanns vresrosor redan innan man kom in i 
naturreservatet och i närheten av denna lokal, så är det udda att se en total brist på dem här. Det kan 
vara så att alla i det området blev borttagna vid naturvårdsinsatser och att de av någon anledning inte 
lyckats återetablera sig just här, eller att senare insatser skett just i detta området av en utomstående 
part som varken jag eller länsstyrelsen vet om. Det kan vara av intresse också att påpeka att området 
var mer plant än de andra utan sandbankar och med en låg vegetation bestående mestadels av växter 
som förekommer i tidig succession (små björkar, hallon och flertalet gräsarter). En möjlighet skulle 
kunna vara att det skett naturvårdsbränningar under ungefär samma tid som arbetet med vresrosorna 
skedde och att antingen vresrosen hade svårt att överleva det. Det kan också ha skett ett tag efteråt och 
förhindrat föryngringen/regenerationen att fortskrida, eller att det skedde innan och den ökade 
möjligheten att överblicka området kan ha gett större möjligheter att få bort samtliga individer. Jag har 
dock inte hittat några verifierade källor som styrker att det ska ha skett just i det området, men flera 
källor från Länsstyrelsens hemsida nämner att bränningar och slåtter har skett i området. Även om det 
är osäkert ifall det har skett en bränning just där, så är det en möjlig hypotes som är värd att nämna, då 
det alltid kan övervägas ifall det skulle kunna hjälpa till i ytterligare arbeten. 
     Den 26 juni så återinventerades denna lokal och 1A då den stod ut med sin totala brist på vresrosor. 
Efter ytterligare en ordentlig inventering av området så kunde jag inte hitta en enda vresros, trots att 
det nu var i mitten av sommaren och de teoretiskt sett har fått gott om tid på sig att etablera sig. 

Lokal 2A/2B/2C 
Vid lokalerna 2A/2B/2C som låg över 1A/1B/1C så hittades både yngre etableringar av vresros samt 
äldre, kraftigare buskar. Totalt hittades 52 exemplar med 13 små och 1 större individ på 2A, 20 små 
och 9 stora på 2B och 5 små samt 4 stora på 2C. Även här var större exemplar närvarande, dock ofta 
under träd eller andra objekt som försvårar eventuella insatser.  

Lokal 1D/2D/2E 
Samtliga andra lokaler var utsatta på sandblottor till skillnad från dessa tre områden som istället låg på 
sandbankar i närhet eller direkt anslutning till vattendraget som rinner genom Gullbranna/Tönnersa. 
Dessa områden hade en högre mängd med bar sand och höll en mindre grad av växtlighet än 
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sandblottorna med vresrosor, ett flertal olika gräsarter och ett par violer (art är inte helt säkert men 
misstänks vara styvmorsviol, Viola tricolor). Även här kunde man se att det fanns många större, 
buskartade individer längs vattendraget med små till medelstora exemplar i de öppna sandiga 
områdena, totalt fanns det 18 små och 2 stora på 1D, 17 små och 11 stora på 2D och 34 små och 3 
stora på 2E. Möjligheten finns här, precis som i samtliga andra lokaler att ifall tid ges så kommer de 
individer, med betoning på större buskar vid vattnet, att återkolonisera och binda upp sanden ifall 
tillräckligt med tid ges .  

Jämförelse 
Då inte hela Gullbranna och Tönnersa inventerats under mitt arbete, eftersom jag hållit mig mer 
specifikt till de sand dominerade miljöerna i sandblottorna och sanddynerna, så kan endast en väldigt 
grov jämförelse göras med informationen jag fått från Länsstyrelsen i Halmstad för att demonstrera 
skillnaden från före och efter insatserna. Vid mina inventeringar hittades totalt 271 exemplar, vilket 
kan jämföras med länsstyrelsens fynd av 42 557 stycken exemplar. Även om man bör nämna att 
metoderna skiljer sig, då mitt fokus lades på specifika områden samt utfördes via linjeinventering, 
vilket innebar att individer som fanns på väg till linjerna samt individer utanför reservatet och mellan 
linjerna uteslöts. Min metod skiljde sig alltså från deras totala inventering av både området samt 
samtliga individer, då de noterade varenda vresros som de fann. För att göra en grov jämförelse så 
skall det påpekas att enligt båda inventeringarna, så fann man att en minskning måste ha skett då ett 
rejält område inventerades och ändå hittades bara 1/157 av deras totala fynd och de områdena jag 
inventerade var deras favoriserade kolonisationsområde. Man bör dock nämna området närmast 
vattendraget där jag observerade gott om stora individer, men inte räknade eller interagerande med 
dem på annat sätt än att observera dem, förmodligen är de en rest av dessa 42 557 stycken individer 
som fanns där för ett par år sen. 

Resultat och diskussion 
    Vid inventeringarna av Gullbrannas/Tönnersas naturreservat observerades det att majoriteten av 
alla större exemplar av vresrosor saknades i de aktuella sandblottorna och istället var belägna mer 
avsides, ofta nära mer otillgänglig miljö eller skymmande objekt så som annan växtlighet, 
vattendraget, gräsområden, sandbankar eller sluttningar. Vid mer noggrann undersökning av ett flertal 
av de mer väletablerade exemplaren fanns det tydliga märken där stammar hade skurits av eller där 
stora rotsystem endast hade enstaka små stammar kvar eller helt nyetablerade sådana. Då de har en 
kraftig förmåga att återetablera sig från skador så har de en väldig konkurrenskraft i sandmiljöer (Hill 
et al., 2010, Tyler et al., 2015). Det gör dem oerhört problematiska att arbeta med. Vid brist på 
insatser så breder de snabbt ut sig och förändrar habitatet och mikroklimatet, samt utnyttjar de vanligt 
förekommande öppna microsites som finns naturligt i sandmiljöer för att etablera sig (Jørgensen et 
al., 2009). Ifall dessa öppna, rörliga sandblottorna och öppna microsites växer igen så blir det ett 
område med kraftigt förändrad flora och fauna. Oftast försvinner många hotade djur och växter såsom 
fältpiplärkan, Anthus campestris, vars bestånd har sjunkit drastiskt sedan 1980-talet i halland, då den 
har saknat passande lokaler för att häcka och leva i då vresrosen förändrat miljön (Länsstyrelsen, 
2015). Särskilt hotade är växter som kräver tidiga succession sites samt specialister som kräver värme 
och solbelysta ytor då buskarnas kraftiga blad förhindrar solljuset från att nå den sandiga marken och 
effektivt kyler det det lokala området (Hill et al., 2010, Tyler et al., 2015, Cohen et al., 2017). 
Samtidigt som vresrosen kyler ned den lokala miljön så binder de även upp sanden i området. 
Sandbindningen förhindrar den naturliga flygsanden och accelererar igenväxningen samtidigt som den 
påverkar många av de naturligt förekommande växter som kräver rörliga och näringsfattiga 
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sandmarker negativt (Bruun, 2006). Denna negativa påverkan är inte unik för vresrosen utan är ofta en 
generell påverkan då många invasiva arter påverkar områden så att de får en lägre mångfald med en 
mer generalistisk artsammansättning (Tyler et al., 2015, Cohen et al., 2017). Sandiga områden har 
dock visat sig ha en naturlig resistens mot naturliga störningar tack vare deras unika miljö och dess 
faktorer. Detta gör ironiskt nog sandmarker känsligare mot antropogen påverkan i form av tillförda 
näringsämnen, invasiva arter, urbanisering, exploatering och annan mänsklig påverkan (Marchante et 
al., 2011, Stešević et al., 2017). Utan sin förmåga att kunna leva i de magra förutsättningarna på 
sandblottorna så förlorar de sandlevande växtarterna sin konkurrenskraft mot andra mindre anpassade 
växter som saknar deras tolerans mot dessa specifika förhållanden vilket leder till att de ofta går ner i 
en negativ spiral, inte helt ovanligt med utgången av de lokala utdöendet (Elleris et al., 2015, Tyler et 
al., 2015, Stešević et al., 2017). I vissa arbeten har man dock sett att många av arterna kan återhämta 
sig naturligt från fröbanken om man bara tar bort vresrosen, vilket skulle vara ett alternativ för att 
återetablera naturliga sandmarker (Marchante et al., 2011).  
    Det faktum att jag kunde observera ett stadigt mönster tyder vid närmare begrundan på att det finns 
två större problem vid arbetet med att bekämpa vresrosor i miljöer av detta slaget. Det första av de två 
större problemen är simpelt: det finns tekniska svårigheter när det kommer till att upptäcka samtliga 
individer, särskilt vid de kraftigt ombytliga miljöer som råder i rörliga sandområden med varierande 
inslag av andra växter. I sandblottorna där dessa inslag saknas är observation i regel inte något större 
problem då det är relativt bart och exemplar ofta tornar upp sig över eventuell övrig vegetation eller 
bar sand och då endast kräver en mindre mängd arbete för att undanröja exemplaren som observeras 
här. Det blir mer prövande vid mer kompakt jordig mark och högre vegetation då de lätt göms av 
resten av vegetationen och även ett fåtal kvarvarande individer kan helt återkolonisera områdena om 
tillräckligt med tid för det finns. Den andra utmaningen är att de på grund av sin kraftiga regenerativa 
förmåga kan återetablera sig från kvarvarande bitar av rötter vilket kräver att samtliga bitar antingen 
grävs upp eller att de ligger så djupt ner att de inte kan nå ytan, det är dock svårare att få upp samtliga 
bitar av rötterna i mer tätbevuxen jord då det är svårare att arbeta i och har betydligt mer rötter från 
andra växter såsom olika gräsarter och närliggande träd. Detta innebär också att även vresrosorna har 
det svårare att sätta nya skott genom den kompakta jorden och vid större djup inte alltid överlever 
(Kollman et al., 2011).  I sand är de lättare att arbeta med dem men de får även ett betydligt mer 
utbrett rotsystemen i rörlig sand än i jord och rötterna måste vara djupare ned för att inte återetablera 
sig då skotten lättare rör sig uppåt genom den mer lättmanipulerade sanden, då även sanden rör sig här 
med hjälp av bland annat vind och djur som rör sig genom området och kan plötsligt blotta groende 
eller regenererande exemplar (Hill et al., 2010, Tyler et al., 2015, Cohen et al., 2017). Studier har 
visat att man kan lämna kvar delar av rötter men att det då bör det ske med minst en halv meter av 
kompakt jord ovanför, om inte mer. Ifall det sker i sand- eller andra miljöer där substratet lätt rör 
sig/blåser undan så bör man begrava dem ännu djupare, minst en halvmeter till, för att se till att 
kvarvarande delar av rötter inte återetablerar sig (Kollmann et al., 2011) I vissa extrema fall så har det 
föreslagits att det övre marklagret av det påverkade området ska skyfflas bort så att deras rötter och 
fröer helt tas bort. En positiv effekt av att föra bort deras rötter och fröer, är att samtidigt som det sker 
så kommer naturligt förekommande fröer som ligger djupare i sanden plötsligt kommer nära ytan och 
kan återetablera ett naturligt ekosystem (Marchante et al., 2011). Just ett sådant tillvägagångssätt 
användes i Gullbranna/Tönnersa där grävmaskiner grävde upp och begravde och förde bort en stor del 
vresrosor och näringsberikad sand och jord (Länsstyrelsen, 2015). Denna teknik är dyr men också 
mycket effektivt och leder till en tillfällig lokal utrotning av vresrosen, dock med fortsatta krav för att 
hålla nere återetablering och föryngringar via flertalet kontinuerliga insatser för att avlägsna exemplar 
när de kommer upp (Jørgensen et al., 2009, Kollmann et al., 2011, Marchante et al., 2011). 

11 



    Majoriteten av alla exemplaren som observerades ute på sandblottorna var mindre föryngringar, 
oftast under en knapp decimeter upp till cirka fem decimeter i längd. Majoriteten av exemplaren hade 
endast en eller ett fåtal stammar, dock med enstaka större exemplar på alla lokaler utom 1B och 1C, 
oftast växande i kanterna på sanden bland gräs och annan högre växtlighet eller ut från packade 
sandbankar. Möjligen fanns de oftast här då de fått ett visst skydd eller var svårare att upptäcka då 
arbetet med att lokalt undanröja dem var aktivt. Vid arbetet använde man mestadels tyngre maskiner 
för att gräva upp och antingen begrava vresrosorna eller föra bort dem helt från området, man använde 
även dem för att gräva upp mager sand från ett djup på mellan en och två meter som ersatte de övre 
sandlagret (Länsstyrelsen, 2015). Vid större arbeten med att bekämpa vresrosen så som i 
Gullbranna/Tönnersa så krävs det ett långvarigt perspektiv, då de har en enastående förmåga att 
återetablera sig (Hill et al., 2010, Tyler et al., 2015). Vid eventuella arbeten måste större exemplar tas 
bort helt och sedan måste dess föryngring kontinuerligt hållas nere ifall man vill hålla området fortsatt 
öppet. Vid mina inventeringar så kunde jag observera att det kan vara effektivt att göra detta under 
våren då omgivande vegetation är mindre och inte skymmer lika mycket som den kommer göra senare 
under året och yngre exemplar inte är lika väletablerade. Då detta innebär att insatser som sker blir 
mer effektiva och att man behöver lägga mindre tid på att söka efter plantor samt gräva upp dem så 
kan det ge både en ökad effektivitet samtidigt som det kan reducera kostnaden både tidsmässigt samt 
ekonomiskt.  
    För att testa hur detta kan ske mer effektivt så gjorde jag ett test (se Test av yngre plantors 
återetableringsförmåga) där jag tog bort 24 individer under den tidiga våren och två månader senare 
återinventerade för att se ifall någon återetablering av dessa individer hade skett. Då detta inte kunde 
ses så skulle man kunna dra slutsatsen att de antingen inte hade hunnit återetablera sig på grund av 
tidsbrist, eller inte kunnat göra det, fler och längre tester krävs. Ifall det är så att de inte kunnat 
återetablera sig så är det möjligt att insatser riktade mot att förhindra föryngring samt etablering av 
vresrosor från rötter, rotskott och fröer under våren kan vara effektivt för att hålla nere vresrosens 
återetablering. Under mina inventeringar kunde jag se att exemplar försökte återkolonisera området 
trots insatserna man gjort nio år tidigare, och troligen kontinuerligt gjort efteråt också,  med en 
varierande framgång. Många yngre exemplar hittades även om större individer saknades i blottorna så 
kunde man observera att fröer grott i sandblottorna och de öppna micrositerna. Vissa av dessa 
microsites kan vara okoloniserade då de innehar en högre salinitet, ett lägre pH eller en låg förekomst 
av näringsämnen och organiskt kol. Även om det sätter en viss mängd stress på individen av vresrosen 
så har man observerat dem kolonisera just sådana områden och utnyttja microsites som andra invasiva 
arter som glanshägg, Prunus serotina, boerstånds, Senecio inaequidens, och långbladakacia, A. 
longifolia, eller naturligt förekommande arter inte kan etablera sig i (Dassonville et al., 2008, Hill et 
al., 2010, Morais et al., 2012).  
    En viktig faktor i många fall är också ifall växtens naturliga antagonister eller symbionter finns i 
dess nya område då de ofta har ett reducerat tryck från parasiter och herbivorer. vilket ofta tillåter en 
ökad tillväxt som ofta speglas i en högre mängd bladyta. Ifall arter i dess nya habitat etablerar 
symbiotiska eller antagonistiska förhållanden såsom pollinatör, herbivor eller utnyttjar den nya arten 
som kammare för avkommor eller gömställen påverkar också (Lake et al., 2004, Tyler et al., 2015). 
Då vresrosen är en relativt gammal invasiv art, den spred sig redan på 1800-talet (Bruun.,2006, 
Kollmann et al., 2007, Jørgensen et al., 2008, Kunttu et al., 2017) så har den redan haft tid att etablera 
sådana förhållanden med bland annat generalistiska pollinatörer (Lake et al., 2004, Van der kooi, 
2016). Vid kolonisationen påverkas den invasiva arten ifall den kan locka naturliga symbionter, t.ex. 
pollinatörer, till att skapa ett symbiotiskt förhållande med den. Ett sådant skifte är relativt ovanligt och 
det tar tid för de inhemska pollinatörerna och herbivorerna att byta från naturligt förekommande arter 

12 



till att utnyttja den nya nischen. Eventuell ny mutualism eller antagonism får en kraftig påverkan på de 
invasiva arterna då det antingen hjälper dem att etablera sig via pollination, motverkar dem via 
herbivori eller parasitism eller förhindrar deras sexuella reproduktion beroende på vilka relationer som 
etableras eller saknas (Lake et al., 2004). Vid en undersökning i Portugal av relativt nyetablerade 
invasiva växter, i denna studien silveracacia, Acacia dealbata, och långbladsakacia, A. longifolia 
kunde man se att endast generalistiska pollinatörer etablerade mutualistiska relationer med dem. 
Orsaken kan bero på olika faktorer, såsom de invasiva växternas blommors struktur och design, det 
vill säga hur lockande de är vilket varierar med storlek. Detaljer som hur färgrika de är, hur deras 
blomsterstruktur är uppbyggd och mängden av nektar och pollen som belönar pollinering spelar stor 
roll (Van der kooi, 2016), då många arter som funnits historiskt i sanddominerade miljöer som 
området Gullbranna/Tönnersa, det vill säga innan vresrosen konkurrerade ut dem, var mindre annuella 
växter som var specialiserade för ett liv i den näringsfattiga sanden så var deras blommor relativt små 
med en lägre belöning av nektar och pollen än vresrosen. Exempel på dessa drabbade inhemska arter 
är sandnejlikan, Dianthus arenarius, backtimjan, Thymus serpyllum, och klubbfibbla, Arnoseris 
minima (Sandlife, 2018b). Ifall deras blomning sammanfaller med naturliga cykler där andra växter 
sätter blommor vilket skulle innebära en ökad mängd av pollinatörer och eventuellt deras förmåga att 
få pollinatörer att föredra dem framför deras normala symbionter påverkar också. Detta kan vara 
ytterligare en indirekt påverkan som gynnar vresrosen då många angiospermer i sandblottorna har små 
blommor till skillnad från vresrosens rejäla, kraftigt rosa blommor som både syns och doftar på långt 
håll. Ytterligare en indirekt påverkan de invasiva arterna kan ha på de inhemska är att deras etablering 
kan gynna olika djur och insekter som har naturligt antagonistiska förhållanden med dem, t.ex. i form 
av att de äter de inhemska växterna eller deras frön, detta förminskar deras konkurrensförmåga och 
förenklar ytterligare etablering vilket kan leda till en positiv feedback loop. (Dangremond et al., 2010, 
Pardini et al., 2015, Montesinos et al., 2016).  
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Slutsats 
Näringsfattiga sandområden har under de senaste decennierna varit på tillbakagång, trots att de 
innehar en naturlig motståndskraft mot många naturligt förekommande hot tack vare en naturlig hög 
salinitet, kraftig blåst och låg näringsmängd så drabbas de hårt av antropogena hot som invasiva arter, 
urban spridning, övergödning och exploatering. Vresrosen, R. rugosa, en invasiv art med en preferens 
för sanddominerade områden där dess härdighet gör den mycket konkurrenskraftig, binder upp 
sanden, berikar och förändrar näringshalten i den, sänker temperaturen samt konkurrerar ut många 
naturligt förekommande arter. Det förändrade habitatet och mikroklimatet bidrar till en förändrad 
artsammansättning där specialister dör ut och generalister gynnas, med en sekundär indirekt negativ 
effekt på vissa sandlevande arter. Att bekämpa den är svårt då dess förmåga att regenerera gör den 
väldigt motståndskraftigt mot insatser. Att lokalt utrota den tillfälligt är möjligt i viktiga områden, 
framförallt de hotade sandmarkerna, med moderna insatser och ständig övervakning tills effektivare 
metoder kan finnas. Forskning sker fortlöpande på specialiserad bekämpning som naturliga 
antagonister, men många tester krävs innan man släpper ut en exotisk art för att minimera eventuella 
risker. Vid mina inventeringar utförda i Gullbranna/Tönnersa så har jag sett att trots kraftiga insatser i 
området där man grävde upp och antingen begravde eller förde bort stora exemplar sker en 
kontinuerlig återetablering. Man förde även upp de undre lagret med sand till ytan för att få 
näringsfattig sådan som är relativt fri från vresrosens frön, dock så har man fortfarande inte blivit helt 
av med vresrosen i området. Fortsatt återetablering sker fortfarande och kommer förmodligen ske från 
stora exemplar i närheten via frukter, från fröer i fröbanken och rotfragment av individer som inte helt 
grävts upp. För att bekämpa dem så krävs mer forskning. Efter mina inventeringar så rekommenderar 
jag ett fortsatt arbete där man gräver upp samtliga stora individer inom själva området och 
kontinuerligt håller uppsikt över området för att undvika att de växer tillbaka från rotfragment. Under 
våren bör arbeten med att ta bort samtliga yngre exemplar ske då de fortfarande syns under och runt 
annan vegetation. En annan fördel med de tidiga arbetena är att de inte hunnit etablera sig till en så 
hög mån att deras regenerativa förmåga tillåter dem att fortleva trots skador som de har blivit 
åsamkade. För arbetet med att ta bort kvarvarande stora individer så krävs mer forskning för att finna 
ett effektivt sätt att gräva upp exemplar i otillgängliga områden samt för att finna dem i skymda 
sådana. Då stora exemplars närvaro kommer påskynda återkoloniseringen av det lokala området 
genom att förse området med fröer och frukter som kan spridas via t.ex. vind, vatten, djur eller 
människor båda till närliggande områden samt den lokala miljön så bör även dessa tas bort för att 
försöka försvåra för vresrosen att återetablera sig i de viktiga sandrika miljöer som den numera kallar 
sitt hem. 
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