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BAKGRUND
Läns sty rel sen i Ble kinge har in i ti e rat en un der sök ning på Hanö, Söl ves -
borgs kom mun. Un der sök ning en syf tar till be ly sa ef fek ter na av dov -
hjor tens (Dama dama) bete på ve ge ta tio nen på Hanö. 

Hanö har en are al om 215 ha med bran ta ber gom rå den i nor dost och
flack a re de lar mot syd väst. Mil jön ka rak tä ri se ras främst av öpp na gräs -
mar ker och ädel lövsko gar som främst be står av av en bok. Un der sök -
ning en be rör två na tur ty per som är Na tu ra 2000-klas sa de. Des sa
na tur ty per är Ar tri ka si li kat gräs mar ker ned an för träd grän sen (6270) och
Nä rings rik ek el ler ek-av en bok skog (9160). 

En ligt läns sty rel sens mål skall öns na tur ty per åter stäl las så att kra ven
för Na tu ra 2000 till go do ses för de spe ci fi ka naturtyperna. Det ta kan
med fö ra att dov hjort stam men be hö ver reg le ras till en nivå där nu va ran -
de vin te rut fo dring inte är nöd vän dig samt att be teshäv den av nöt kre a tur 
och får, som fanns un der 1900-ta let, åter ställs. 

Syf tet med att åter låta tam bos kap beta på ön är att hål la en mer di ver -
si fi e rad hävd, då dov hjort och tam bos kap har oli ka be tes be te en de. En
mål sätt ning för Läns sty rel sen i Ble kinge är att ta reda på vil ken bär för -
må ga Hanö har med av se en de på an ta let dov hjor tar utan att ex tra fo der
till förs. Skä let till att stö dut fo dring inte skall få ske, är att na tur ty per na
an nars till förs mer göd ning via spill ning än vad ön pro du ce rar vid na tur -
ligt bete.

METODIK
För att mäta ef fek ten av ut ebli vet bete i de båda na tur ty per nas flo ra pla -
ce ra des och fö rankra des nät för sed da bu rar (ut häg na der) ut för att eli mi -
ne ra be tet. Åtta ut häg na der pla ce ra des slump mäs sigt ut i var de ra
na tur ty pen i april 2006. I juni, 70 da gar ef ter att bu rar na satts ut, gjor des
en för sta mät ning av flo ran. En and ra mät ning genom för des i juni 2007.
Vid båda till fäl le na mät tes artfö re komst och tät het i ut häg na der na och
på mot sva ran de yta i di rekt an slut ning till ut häg na den.
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SAMMANFATTNING

En un der sök ning av dov hjorts be tet på Ha nö har
ge nom förts för att ta re da på  vil ka ef fek ter be tet 
har på ve ge ta tio nen. Mät ning ar har ut förts på
två naturtyper, en gräs mark och en av en bok skog. 
Läns sty rel sens mål är att åter stäl la des sa na tur ty -
per så att kra ven för Na tu ra 2000 till go do ses.

Art sam man sätt ning en var till en bör jan hög i
ut häg na der na, för att ett år se na re ha min skat,
sam ti digt som det om vän da sked de ut an för ut -
häg na der na.

De ar ter vars fö re komst var störst in u ti ut häg -
na der na 2006 ten de rar att öka sin tät het på den
obe ta de ytan. Lik a så ten de rar ar ter med hög

täck nings grad ut an för ut häg na der na att öka
på de be ta de områdena.

De ar ter med läg re tät het, som än då har sin
stör sta fö re komst in u ti ut häg na der na, ser ut
att träng as un dan, möjligen till följd av kon -
kur rens mel lan arterna.

Vid ana lys av en skil da ar ter gavs re sul ta tet
att fle ra var tyd ligt miss gyn na de av be tet. Ba ra 
en art kun de på vi sas vara tyd ligt gyn nad av
be tet.

Re sul ta ten ty der på att ett min skat dov -
hjorts be te krävs för att be va ra och om möj ligt
öka den art di ver si tet som finns på Ha nö idag.



RESULTAT

Ef fek ter av ut ebli vet bete

Art sam man sätt ning
Ge nom att be räk na Simp sons di ver si tet sin dex har ett mått på art sam -
man sätt ning en på Hanö ta gits fram.  Det ta di ver si tet sin dex har be räk -
nats för båda na tur ty per na för re spek ti ve år (fi gur 1 och 2). 

Vid den för sta mät ning en, 70 da gar ef ter att ut häg na der na pla ce rats ut, 
var artdi ver si te ten hög re in u ti ut häg na der na än ut an för, i båda na tur ty -
per na. 

Vid mät ning en ett år se na re hade art sam man sätt ning en i de be ta de
mar ker na ut an för ut häg na der na ökat . I gräs marken var art di ver si te ten
ut an för ut häg na der na ung e fär lika stor som  inuti ut häg na der na. Art di -
ver si te ten i ut häg na der na var här ofö rän drad. 

I av en boksko gen hade artdi ver si te ten in u ti ut häg na der na min skat så
att den vi sar en ten dens att bli läg re i ut häg na der na än ut an för.  
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Fi gur 1. Art sam man sätt ning en an gi -

ven som 1-L±SE i gräs mar ken (6270),
ef ter 70 da gar (2006) och ef ter ett år
(2007).
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Fi gur 2. Art sam man sätt ning en an gi -

ven som 1-L±SE i av en bok sko gen
(9160), ef ter 70 da gar (2006) och ef ter 
ett år (2007).

SIMPSONS DIVERSITETSINDEX

Simp sons di ver si tet sin dex be teck nas

L och är san no lik he ten att två
slump mäs sigt val da in di vi der är av
sam ma art en ligt for meln

L = p
i

i

S
2

1=
å

där pi är före komst en av en art  i och 
S är to ta lan ta let ar ter i växt sam häl -

let. Följ dakt li gen ger 1-L san no lik he -
ten för att två slump mäs sigt val da
in di vi der är av oli ka art. Det ta tal lig -
ger mel lan noll och ett, ju närm re ett 
des to hög re är di ver si te ten.

Simp sons di ver si tet sin dex tar hän -
syn bå de till an tal ar ter och till var je
arts täck nings grad och ger ett vän te -
vär des rik tigt re sul tat. 



Ef fek ter på ar ter nas förekomst
För att ta reda på hur för del ning en ser ut mel lan ar ter som gyn nas re -
spek ti ve miss gyn nas av bete be räk na des skill na der na i ar ter nas täck -
nings grad, i och ut an för ut häg na der na (fi gur 3). De ar ter som ef ter en
tid av ut es tängt bete har hög re täck nings grad in u ti ut häg na der na än ut -
an för des sa kan an tas vara miss gyn na de av bete, me dan de som har hög re 
täck nings grad ut an för är be tes gyn na de. Ge nom att jäm föra mel lan åren
går det ock så att se hur skill na den i täck nings grad fö rän drats.

I de båda na tur ty per na och vid båda mätningarna, var det fler ar ter som 
hade hög re täck nings grad inuti de skyd da de ut häg na der na än på den be -
ta de mar ken ut an för. Det ta ty der på att de fles ta ar terna på ver ka ts ne ga -
tivt av betet. 

 För de ar ter som re dan vid för sta mät ning en (2006) hade sto ra skill na -
der i täck ning i och ut an för ut häg na der na öka de skill na der na till and ra
mät ning en (2007). Det vill säga att de ar ter som var mest miss gyn na de
av be tet fick ännu hög re täck nings grad i ut häg na der na och de som var
mest be tes gyn na de öka de i den os kyd da de be tes mar ken. 

Där e mot finns en ten dens till att de ar ter som inte va rit lika ut präg lat
miss gyn na de el ler gyn na de av be tet min skat i ut häg na derna re spek ti ve
ut an för ut häg na der na.
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Skillnad i täckning inut i och utanför uthägnader

Fi gur 3. Skill na der i täck nings grad, i och ut an för ut häg na der, för de oli ka ar -
ter na i re spek ti ve naturtyp, gräs marken (6270) till väns ter och av en bok sko -
gen (9160) till höger. Ar ter som fö re kom mer i hög re grad i ut häg na der har
stap lar över den svar ta lin jen me dan de som har hög re täck nings grad i den
be ta de mar ken har lig ger un der lin jen. Mörk blå stap lar sym bo li se rar år 2006
och ljus blå 2007.



En skil da ar ters täthet
Om dov hjor tens bete inte skul le ha nå gon in ver kan på ar ters fö re komst
och mängd, för vän tas en art fin nas i sam ma grad in u ti ut häg na der na som 
på den be ta de mar ken ut an för. Det ta kan även be skri vas som att för hål -
lan det mel lan en arts tät het i och ut an för ut häg na der na för vän tas vara
nära 1:1. För att tes ta den na hy po tes gjor des reg res sion sa na ly ser för att
visa på av vi kel ser från för hål lan det 1:1. Des sa ana ly ser gjor des för båda
åren och il lu stre ras i ex em pel gra fer na i fi gur 4 och 5.

En art som inte på ver kas av be tet har lut nings ko ef fi ci en ten ett
(streck ad lin je). Om en arts tät het på ver kas ne ga tivt av bete för vän tas
lut nings ko ef fi ci en ten för reg res sionslinjen vara min dre än ett, vil ket in -
ne bär att lin jen ham nar un der den streck a de lin jen i grafen. Om vänt för -
vän tas lut nings ko ef fi ci en ten vara stör re än ett för en art som på ver kas
po si tivt av bete, där med ham nar lin jen ovan för den streck a de lin jen som
sym bo li se rar opå ver ka de arter.
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Fi gur 4. Reg res sion sa na lys för ar ter i gräs marken. Grå streck ad lin je vi sar
för hål lan det 1:1 som är det för vän ta de för hål lan det om ar ten inte på ver kas
av be tet. Reg res sionslin jer na är ljus blå för 2007 och mörk blå för 2006. Tri -
ang lar na vi sar tät he ten i ut häg na der na 2007 och punk ter na mot sva ran de
för 2006. 



Des sa ana ly ser ger ett re sul tat som ty der på att det är fler ar ter som
miss gyn nas än som gyn nas av bete i båda naturtyperna. 

Av de ar ter som åter fanns i gräs mar ken år 2007, är det fram för allt sju
ar ter som vi sar tydliga ef fek ter av bete. Av des sa väx ter är det en art,
berg sy ra (Ru mex ace to sel la), som gyn nas av bete, övri ga sex har på ver -
kats ne ga tivt av be tet. De ar ter som miss gyn nats av betet är back nej li ka
(Di an thus del toi des), får sving el (Fes tu ca ovi na), fält ve ro ni ka (Ve ro ni ca
ar ven sis), rev fing e rört (Po ten til la rep tans), röl li ka (Achil lea mil le fo lium)
samt svart käm par (Plan ta go lan ce o la ta).

Mot sva ran de ana lys i av en bok sko gen vi sa de att det inte fanns någ ra ar -
ter i naturtypen som på ver kats po si tivt av be tet. Där e mot hade maj -
smörblom ma (Ra nun cu lus au ri co mus), vit sip pa (An e mo ne ne mo ro sa),
vio ler (sl. Vio la) och ro sor (sl. Rosa) på ver kats ne ga tivt av be tet.
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Fi gur 5. Reg res sion sa na lys för ar ter i av en bok sko gen. Grå streck ad lin je
vi sar för hål lan det 1:1 som är det för vän ta de för hål lan det om ar ten inte på -
ver kas av be tet. Reg res sionslin jer na är ljus blå för 2007 och mörk blå för
2006. Tri ang lar na vi sar tät he ten i ut häg na der na 2007 och punk ter na mot -
sva ran de för 2006. 



SLUTSATSER
Efter de för sta 70 da gar na var di ver si te ten i ut häng a der na hög re än di -
ver si te ten ut an för som en följd av att be tet eliminerats. Det ta var att för -
vän ta efter som de ar ter som inte tål för högt be te stryck nu fått möj lig het 
att kla ra sig. Ett år se na re hade art sam man sätt ning en i den os kyd da de
be tes mar ken ökat i båda naturtyperna, vil ket kan bero på en na tur lig 
mel la når sva ri a tion.

In u ti ut häg na der na hade di ver si te ten min skat vid and ra mätningen,
fram fö rallt i av en bok sko gen. Mest tro ligt be ror det ta på att en kon kur -
rens si tu a tion upp står i ut häg na derna när de kan växa fritt utan på ver kan
av bete. Vis sa ar ter kla rar det ta bät tre och träng er un dan min dre kon kur -
rens kraf ti ga ar ter. Det ta i kom bi na tion med tor ra re vä der och en ti di ga re 
blom nings pe riod år 2007 kan för kla ra re sul ta ten.

Även skill na der na i täck nings grad vi sar på att en kon kur rens si tu a tion
upp kom mit. Ett få tal ar ter har fått hög re täck nings grad och sam ti digt
trängt un dan de min dre fre kven ta ar ter na.

Ana ly serna av hur en skil da ar ter på ver kats av dov hjorts be tet vi sar att
det är fler ar ter som på ver kas ne ga tivt av be tet än po si tivt.

Samman fatt nings vis ty der re sul ta ten av un der sök ning en på att dov -
hjorts be tet på ver kar ve ge ta tio nen på Hanö ne ga tivt. Vid to tal av sak nad
av bete upp står en si tu a tion där kon kur rens mel lan ar ter min skar di ver -
si te ten i de båda naturtyperna. Ett min skat be te stryck krävs dock för att
bi be hål la och even tu ellt öka den art di ver si tet som finns på Hanö idag.
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