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Abstract
This study compares the ecological role of golf courses in rural and urban areas in terms of
theories of landscape ecology and conservation biology. The purpose of the study is to
determine a method to use the interpretation of aerial photography combined with ground
truthing, biological cataloging, and GIS to develop long term sustainable environmental
management plans for golf courses. Interpretation of aerial photography combined with GIS
identifies and locates the habitats of the golf course. Important remnants of the old
agricultural landscape are common on golf courses like open grassland, dry meadows, edges
of woods, broadleaf forest patches and ponds. These habitats are rich in biodiversity but are
decreasing in number and size. Plants found in the dry meadows and broadleaf forests have
been biologically cataloged to be able to control if the environmental management plan needs
development and to be able to compare the biodiversity of golf courses. The investigation
shows that golf courses in urban areas have fewer species than golf courses in rural areas and
the rate of rare species is lower, nevertheless the habitats of urban golf courses seem to be
important for species relying on the decreasing agricultural landscape. Golf courses are more
similar to the old agricultural landscape than other urban land and they often preserve
threatened habitats and species. The old agricultural landscape was intensively managed, as
are golf courses, and it is partly the small ecological shocks on a regular basis that created the
great diversity of this landscape. For this reason the ecological value of habitats tends to be
more readily maintained if similar methods are adopted to manage them as those originally
used to create them. The traditional way of managing habitats can also be combined with
demands from golfers, such as ensuring adequate sunshine on the fairways and creating
aesthetic surroundings.

Sammanfattning
Golfbanors ekologiska roll har studerats i detta examensarbete utifrån landskapsekologins och
naturvårdsbiologins teorier. Syftet är att utarbeta en metod att använda flygbildstolkning med
fältkontroller, inventering och GIS för att utforma långsiktigt ekologiskt hållbara
skötselplaner för golfbanor. Flygbildstolkning och GIS har använts för att identifiera och
synliggöra vilka biotoper som finns på banan. Viktiga biotoper från det gamla
kulturlandskapet är vanliga på golfbanor, som öppen naturmark, torrängsfragment, brynzoner,
ädellövskog och småvatten. Dessa biotoper hyser en stor biologisk mångfald, men deras
utbredning har minskat kraftigt i landskapet, särskilt runt städer. Av dessa biotoper har torräng
och ädellövskog valts ut för detaljinventering av växter för att möjliggöra jämförelse mellan
golfklubbar och en uppföljning av skötselplanen. Enligt inventeringen har golfanläggningar
färre arter i tätorter än på landsbygden och andelen sällsynta arter verkar även vara lägre, men
golfbanor verkar ändå vara viktigare för den biologiska mångfalden i tätorter där de utgör
refuger för kulturlandskapets trängda arter. Golfanläggningar efterliknar i regel det gamla
jordbrukslandskapet mer än annan urban mark och kan därför bevara hotade biotoper och
arter. Det gamla kulturlandskapet brukades intensivt, liksom golfbanor, och det är delvis
denna regelbundna störningsregim som har skapat stor biologisk mångfald. Biotopers
biologiska värde bibehålls lättare om de sköts på ett liknande sätt som den markanvändning
som har skapat naturtypen. Traditionell biotopskötsel går även att kombinera med
golfsportens skötselmål, som att underlätta spelet, släppa in ljus på banan och skapa en vacker
omgivning.
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Inledning
Introduktion
Den växande mängden golfbanor i världen utgör ett betydande inslag i landskapet, och det är
därför viktigt att utforska deras ekologiska effekt (Terman 1998). I tätorter där det är stor
konkurrens om markområden kan det uppstå konflikter med andra former av friluftsliv, med
natur- och kulturmiljövårdens intressen samt med jordbruket. Vid större tätorter har
urbaniseringen lett till stora biotopförluster och en fragmentering av landskapet som hotar
många arter som är beroende av dessa naturtyper (DeStefano & DeGraaf 2003). Främst
handlar det om kulturlandskapets naturtyper där många arter är så hotade att de har blivit
rödlistade (SNF 2005-08-29). Golfbanor anläggs mestadels på gammal jordbruksmark, varför
de ofta har bevarat t ex hävdberoende biotoper som gräsmark och ädellövskog eller småvatten
som det är brist på i dagens landskap. Golfbanor kan därför fungera som refuger för många
arter, men för att bevara naturtypernas värde är så kallad riktad skötsel nödvändig. Inventering
och biotopkartering på golfbanor synliggör lokala ekologiska värden och möjliggör framtida
förändringsstudier. Flygbildstolkning och GIS är viktiga redskap för att studera landskapets
mosaik av biotoper med dess spridningsmöjligheter och barriärer. Utifrån relevanta databaser
kan man utforma skötselplaner och senare följa upp för att se om skötseln ger önskat resultat.
Tidigare handlade naturvård mest om bevarandebiologi. Värdefulla naturområden skulle
lämnas orörda för fri utveckling. Efterhand upptäcktes det att stora naturvärden på detta sätt
gick förlorade, eftersom det var mänskligt brukande under årtusenden som hade skapat de
särskilda förutsättningar som gjorde många områden värdefulla. Ur denna insikt utvecklades
naturvårdsbiologins teorier. Biotoper utvecklas ständigt och behöver ofta en aktiv skötsel för
att bibehålla eller utveckla ett större värde. Därför måste det slås fast vad som ska uppnås med
skötseln av en biotop. Ska den bevaras i det befintliga tillståndet eller ska successionen tillåtas
fortsätta mot ett annat stadium? Golfbanor kan bli bättre miljöanpassade och den biologiska
mångfalden kan gynnas på sikt, om skötseln utformas utifrån landskapsekologins och
naturvårdsbiologins teorier. På golfbanor sköts biotoper i regel för att underlätta spelet och
skapa en vacker omgivning, vilket lätt kan anpassas för att gynna även natur- och
kulturvärden. Det gör även golfklubben mer attraktiv för golfare och kan i längden göra
samhället vänligare inställt till golfbanor. Både natur- och kulturvården, samt golfbranschen
kan alltså tjäna på ett samarbete. Det är även viktigt för golfbranschen att vara en föregångare
på miljöområdet, eftersom mycket pengar kan sparas genom bättre hantering av resurser.
Svensk miljöpolitik har som övergripande mål att de stora miljöproblemen ska vara lösta 2020
(Naturvårdsverket 2004). Riksdagen har därför fattat beslut om 15 nationella miljömål, varav
12 har betydelse för golfbranschen, som t ex ”Ett rikt odlingslandskap”.
I den här studien har Viksjö GK biotopkarterats och inventerats, medan Nynäshamns GK har
inventerats för att kontrollera inventeringsmetoden och få ett jämförelsematerial.
Golfklubbarna valdes ut pga. deras läge och för att de är intresserade av att utveckla sitt
miljöarbete. De ingår tillsammans med Björkhagens GK och Waxholms GK i ett
samarbetsprojekt mellan Svenska Naturskyddsföreningen (SNF), Svenska Golfförbundet
(SGF) och Landstinget om miljö- och naturvård på golfbanor. Projektets huvudsakliga syften
är att
- identifiera golfbanans negativa inverkan på miljön
- öka den biologiska mångfalden på och runt golfbanan
- aktivt initiera och stödja praktiskt miljöarbete på och i anslutning till golfbanan
- verka för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan golfen och närliggande miljökultur- och fritidsintressen.
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(citat från SGF 2005-01-03) Mårten Wallberg leder projektet som startade upp på allvar under
våren 2005. Han är ordförande för SNF i Stockholms län, ledamot i SGDF:s bankommitté,
medlem i Viksjö GK:s miljögrupp och min bihandledare för examensarbetet.

Syfte
Syftet med examensarbetet är att utarbeta en metod att använda flygbildstolkning, inventering
och GIS för att utforma långsiktigt ekologiskt hållbara skötselplaner för t ex golfbanor.
Behovet av hjälp med naturvårdsarbetet är stort i golfbranschen och rapporten kommer
förhoppningsvis att kunna vägleda klubbar i deras miljöarbete.
De frågor som främst har behandlats i detta arbete har varit:
• Hyser golfbanor värdefulla och artrika biotoper?
• Kan mångfalden i dessa biotoper bevaras eller utökas genom riktad skötsel?
• Hur stor roll spelar biotopernas storlek och fördelning på golfbanan för arternas
förekomst?
• Är artrikedomen större på golfbanor längre ifrån tätorter än i tätorter?
• Fungerar golfbanor som barriärer eller refuger för biologisk mångfald i landskapet?

Bakgrund
Miljömålen
Många golfklubbar arbetar aktivt med miljön, vilket är viktigt. Mycket kan vinnas med det,
både för miljön och för klubbens ekonomi. Dessutom ger det bra publicitet för åtgärder som
förr eller senare ändå är nödvändiga. Det övergripande målet för svensk miljöpolitik är att de
stora miljöproblemen ska vara lösta 2020 (Naturvårdsverket 2004). För att visa vad som
måste göras fastställde riksdagen 15 nationella miljömål 1999 (ibid.). Under de nationella
miljömålen har 71 delmål med mätbara indikatorer fastställts för att miljöarbetet ska kunna
följas upp ordentligt (ibid.). Miljömålen har även brutits upp i regionala och lokala miljömål
(ibid.). Golfbanor påverkar miljön på många sätt, både positivt och negativt, direkt och
indirekt. Golfbranschen berörs på något sätt av 12 av miljömålen. Golfklubbar har i regel
många medlemmar som spelar på banan och även greenfeegäster från andra klubbar. Av dessa
tar många sig till banan i bil, vilket bidrar till att spä på många miljöproblem. Bilavgaser
påverkar 7 av de 12 miljömål som berör golfbranschen negativt, nämligen miljömålen
”Skyddande ozonskikt”, ”Begränsad klimatpåverkan”, ”Frisk luft”, ”Bara naturlig försurning,
”Ingen övergödning”, ”Levande sjöar och vattendrag” och till viss del ”Hav i balans samt
levande kust och skärgård”. Bilkörning orsakar även bullerproblem, farliga däckpartiklar och
olycksfall i trafiken. Jordens skyddande ozonlager hotas av ozonnedbrytande ämnen, som
främst släpps ut av flygtrafiken, men även katalysatorrenade bilar, förbränningsanläggningar
och sjukvården bidrar genom utsläpp av dikväveoxid (Naturvårdsverket 2004).
Växthuseffekten är ett stort globalt miljöproblem (ibid.). De största utsläppen av växthusgaser
kommer i Stockholms län från energisektorn och vägtrafiken (ibid.). Vägtrafiken är den källa
som släpper ut mest luftföroreningar (ibid.). Även försurning orsakas främst av nedfall av
försurande ämnen som har sitt ursprung i utsläpp av svavel och kväve från transporter,
energianläggningar, industri och jordbruk i Sverige och övriga Europa (ibid.). 17 000 av
landets 88 000 sjöar uppskattas vara försurade (ibid.). Övergödning av vatten orsakas av
fosfor och kväve, som främst släpps ut av jordbruk, vägtrafik, energisektorn, och industrin
(ibid.). Jordbruket minskar sina utsläpp medan trafiken ökar sina (ibid.). Golfklubbar kan
både orsaka eller minska övergödning, beroende på skötsel och bandesign. Användning av
konstgödsel kan öka näringstillförseln till omkringliggande vatten, medan anläggande av
reningsdammar kan minska mängden näringsämnen i vattnet. Dikningar, sjösänkningar och
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utlakning av humuspartiklar som grumlar vatten är stora miljöproblem för sjöar och
vattendrag (Naturvårdsverket 2004). Havet, kusten och skärgården lider av övergödning samt
tungmetaller och miljögifter (Naturvårdsverket 2004). Kustnära golfbanor kan orsaka
övergödning och utsläpp av en del tungmetaller, främst genom bilkörning, men ibland även
genom konstgödsling och urlakade bekämpningsmedel. Golfbanor använder ofta
bekämpningsmedel på banorna, vilket även motverkar miljömålet för en ”Giftfri miljö”.
Miljömålet ”God bebyggd miljö” går ut på att uppnå en sund och resurseffektiv bebyggd
miljö. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt för
att främja långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser (Naturvårdsverket
2004). Här kan golfbanor bidra genom energieffektiva byggnader samt tysta och bränslesnåla
maskiner för banskötseln. Viktigt är också att inte öka andelen hårdgjord mark för t ex
parkeringar. Länets våtmarksareal är relativt liten, bara 3-4 procent (Naturvårdsverket 2004).
Detta beror delvis på den relativt låga nederbörden på ca 400-600mm/år (SMHI 20005-11-3),
men mest på utdikningar i kombination med sprickdalsmorfologin (Naturvårdsverket 2004).
Tidigare våtmarker behöver återställas och nya anläggas, främst i odlingslandskapet (ibid.).
Våtmarker är viktiga för att minska näringsläckaget från bland annat jordbruksmarker men
bidrar även till den biologiska mångfalden (ibid.). Det största hotet mot våtmarker idag, är
dikning och exploatering för vägdragningar och bebyggelse (ibid.). Näringsfattiga myrmarker
växer också igen i en onaturligt snabb takt på grund av övergödning (ibid.). Ett regionalt mål
är att 360 hektar våtmarker och småvatten ska anläggas eller återställas i länets
odlingslandskap fram till år 2010 (ibid.). Miljömålet ”Myllrande våtmarker” kan både gynnas
och missgynnas av golfbanor. Ofta dikas fuktiga marker på golfbanor för att få bättre spelyta,
men det finns också stor potential att restaurera eller nyskapa våtmarker på golfbanor. Dessa
skulle även kunna fungera som närsaltsfälla för banans eventuella läckage. Till miljömålet
”Levande skogar” kan golfbanor bidra genom bra skötsel av skogsdungar och omgivande
skog. Skogens biologiska mångfald och kulturmiljövärden ska bevaras, samtidigt som sociala
värden och dess biologiska produktion värnas (Miljömålsrådet 2004). Några delmål är att
arealen äldre lövskog och gammal skog ska öka liksom mängden död ved (ibid.). Detta
miljömål kan golfbranschen bidra till eftersom skogen på och runt banan inte används för
skogsbruk. Odlingslandskapet är viktigt för biologiska mångfalden samt rekreation och
naturupplevelser (Naturvårdsverket 2004). Minskad betesdrift och fortsatt igenväxning är det
största hotet för odlingslandskapet i länet (ibid.). Golfbanor kan både bidra till och missgynna
miljömålet ”Ett rikt odlingslandskap”. Golfbanor konkurrerar ofta om jordbruksmark i länet,
men när de väl är etablerade bidrar de till att hålla landskapet öppet och kan även se till att
ängs- och naturbetesmarker hävdas. Viktigt är att klubbarna aktivt värnar natur- och
kulturvärden.

Indikatorartbegrepp
Den grundläggande tanken med indikatorer är att man genom att identifiera ett mindre antal
lättfunna och lättidentifierade arter eller strukturer, ska få en god bild av hela växt- eller
djursamhället inom ett område (ibid.). Det är viktigt att anpassa inventeringsmetodik och
urval av signalarter efter det ekosystem som man studerar (Nitare 2000).
Kärlväxter är lätta att identifiera och ekologiskt sammanflätade med de flesta andra
organismgrupper, vilket gör dem till en relevant grupp att studera (ibid.). Bruket av
indikatorer inom svensk naturvård är omfattande(Jordbruksverket 2003) och det finns många
olika indikatorartbegrepp som lätt kan blandas ihop. Några vanligt förekommande begrepp är:
• Indikatorarter ställer särskilda krav på sin miljö (Jordbruksverket 2003 & Uliczka, et al.
2003), som t ex kalkrik mark (Uliczka, et al. 2003), eller frånvaro av luftföroreningar
(Jordbruksverket 2003). Deras förekomst påvisar därmed ett förhållande i miljön som annars
kan vara svårt att se (Uliczka, et al. 2003). Indikatorarter är bra för att lokalisera områden med
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hög biologisk mångfald och används för att mäta resultatet av mänskliga störningar, även på
andra arters populationstrend (Caro & O’Doherty 1999, Nitare 2000). Indikatorarter ska vara
lätta att upptäcka och känna igen (Nitare 2000, Tanner & Gange 2004).
• Signalarter kallas de ca 470 arter som valdes ut av Skogsstyrelsen för att användas i
nyckelbiotopsinventeringen (Uliczka, et al. 2003). De är en typ av indikatorarter som är
användbara för att lokalisera och urskilja skogar med höga naturvärden (Skogsvårdsstyrelsen
2004-10-18). Förekomst av signalarter är ofta tecken på ett avvikande skogsområde som kan
vara en nyckelbiotop (ibid.). En lokal kan ha höga naturvärden även om där inte påträffas
några signalarter (Nitare 2000).
• Nyckelarter har en avgörande betydelse för ekosystemets funktion och stabilitet (Uliczka, et
al. 2003). Bäver och daggmask är exempel på nyckelarter som har stor påverkan på sin miljö
och på andra arters förekomst (ibid.).
• Paraplyarter är känsliga arter med krav på sin livsmiljö som täcker in många andra arters
krav (Uliczka, et al. 2003). Utifrån paraplyartens krav kan funktionella reservat eller andra
praktiska naturvårdsåtgärder utformas, som även gynnar den biologiska mångfalden (Caro et
al. 1999, Uliczka, et al. 2003). Ett exempel på paraplyart är läderbaggen som är beroende av
ek för sin överlevnad (Naturvårdsverket 2001). Eken hyser den största biologiska mångfalden
av alla svenska trädslag (ibid.). Totalt är ca 700–800 djurarter knutna till ek, men räknas även
parasiter knutna till ek blir artantalet åtminstone fördubblat (ibid.).
• Symbolart (flaggskepp) är hotade arter som används för att göra allmänheten uppmärksam
på miljöhot (Caro et al. 1999, Uliczka, et al. 2003). Symbolarter är ofta stora och
karismatiska, men behöver inte ha något indikatorvärde i sig (Uliczka, et al. 2003).
Världsnaturfondens jättepanda är den mest kända symbolarten (ibid.).
• Kvittensarter (Cederberg 2001) har införts som begrepp för arter som visar att rätt skötsel
genomförts eller att rätt naturvärdesbedömning gjorts (Jordbruksverket 2003). Till skillnad
från indikator- och signalarter, förväntas kvittensarterna svara på en specifik åtgärd och ska
även vara goda representanter för flera andra arter inom den artgrupp man vill gynna med
åtgärden (Cederberg 2001).

Landskapsekologi
Den klassiska ekologin såg landskapet som statiskt och fokus låg på kortsiktiga åtgärder i
enstaka områden (Skånes 1996, Flores, et al. 1998). Modern ekologisk teori beskriver
landskapet som dynamiskt och fokuserar på komplicerade interaktioner mellan biotoper även
framåt i tiden (ibid.). Människans snabba utveckling har påverkat landskapet mycket (Skånes
1996). Biotopstrukturer har ändrats och därmed även förutsättningen för arters överlevnad
(ibid.). Framför allt är det kulturlandskapets biotoper som har försvunnit (ibid.). Artrikedomen
kan bäst säkerställas genom bibehållandet av ett varierat landskap och skydd av särskilt
artrika områden som t.ex. ädellövträdsdungar, slåttermarker och naturskogsområden
(Länsstyrelsen 2004-08-01). Ekologiska gränser förekommer överallt i landskapet fast i skilda
skalor (Cadenasso, et al. 2003). Biotopkartering synliggör ekologiska gränser samt
fragmentering och dess konsekvenser för biologisk mångfald (Löfvenhaft & Ihse 1998,
Löfvenhaft 2002). En biotopkartering möjliggör även uppföljning av vad som händer med
naturen över tiden (ibid.). På så sätt kan utvecklingen mot eller från uppsatta miljömål
angående biologisk mångfald kontrolleras (ibid.). Stor biotopvariation finns ofta i randzonen
kring storstäder (ibid.). Kunskapen om biotopers fördelning i stadsbebyggelse behöver öka för
att långsiktiga bevarandestrategier för biologisk mångfald ska kunna upprättas (ibid.). Om
karaktäristiska arter ska bibehållas, liksom ekosystemets funktion, måste man studera hur
förändringar i markanvändning kommer att påverka biotopstrukturen i urbana områden och
planera efter det (Löfvenhaft, et al. 2002). Huvudsaken är att fokusera på ett större perspektiv
så att landskapets ekologiska sammanhang inbegrips (ibid.).
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Naturvårdsbiologi
Ekologer har traditionellt varit inriktade på mer naturliga ekosystem och urbana landskap har
fått relativt liten uppmärksamhet (Gilbert 1989, McDonnell & Picket 1990, McDonnell et al.
1993, Adams 1994, Pickett, et al. 2001 genom Crooks, et al. 2003, Hedblom 2005). Då
människorna breder ut sig allt mer blir det allt viktigare att studera urbana landskap, som
golfbanor (Terman 2000a). De grundläggande ekologiska mönstren och processerna är
desamma för stadens ekosystem och naturliga ekosystem, så samma ekologiska teorier är
därför tillämpningsbara (Niemelä 1999 a & b). Urbana biotoper är dock mer isolerade och blir
lättare invaderade av främmande arter (Niemelä 1999 a). Urbana områden har mycket
varierad natur (Niemelä 1999b) och successionsstadierna i städer skapar ofta unika nischer för
arter (Hedblom 2005). Regelbundna störningar håller många urbana områden i ett tidigt
successionsstadium (Niemelä 1999 a & b), samtidigt som städernas parker och skogar har
undantagits från skogsbruk, vilket gjort att vissa områden har uppnått ett klimaxstadium med
unik artdiversitet (Hedblom 2005). I utkanten av städer sker ofta en snabb exploatering av
naturområden som kan orsaka dramatiska landskapsförändringar och förlust av biodiversitet
(DeStefano & DeGraaf 2003). Dessa kraftigt störda naturområden är ändå en viktig länk
mellan grönområdena i staden och den omgivande naturen (Hedblom 2005). Urbanisering kan
skapa en komplex miljögradient, från ostörda naturområden till kraftigt exploaterade
områden, som kan studeras för att upptäcka samband mellan heterogenitet och förekomst av
arter (Matson 1990, McDonnell & Picket 1990, McDonnell et al. 1993 genom Crooks, et al.
2003).
Bebyggda randzoner påverkar miljön på många sätt (Blair 2004) och mänskligt skapade
biotoper kan ibland öka artrikedomen i landskapet, eftersom dessa miljöer kan attrahera nya
arter (Andren 1994). Anläggande av golfbanor på redan störd mark kan t ex öka den
biologiska mångfalden (Terman 1998 & 2000a). Golfbranschen kan med ekologers hjälp
bevara naturvärden genom att spara och vårda biotoper (ibid.). Om golfbanor sköts rätt bidrar
de till att bevara den biologiska mångfalden (ibid.). Forskare har börjat inse att det finns en
potential av värdefulla biotoper på golfbanor, vilket successivt ändrar uppfattningen om
golfbanors ekologiska roll (Terman 1998). Det är oklart om den biologiska mångfalden är
större eller mindre på golfbanor än i omgivande biotoper, men de hyser ofta en större
variation av biotoper än det intensivt brukade moderna jordbrukslandskapet, vilket kan ge en
större biologisk mångfald på golfbanor än i omgivande jordbruksmark (Tanner & Gange
2004). Risken med en stor heterogenitet av biotoper är dock att artförluster kan ske på grund
av fragmentering (Andren 1994). Historiskt och globalt sett har arter utrotats främst genom
människans jakt eller genom konkurrens från införda arter, men i dag är det största hotet mot
många arter att deras livsmiljö förstörs, t ex genom skogsavverkning, upphörd hävd av ängsoch hagmarker eller utdikning av våtmarker (Ranius 2002). Många fågelarter behöver t ex
stora sammanhängande områden utan mänsklig störning för att trivas och gynnas inte av
golfbanans fragmenterade biotoper och många övergångszoner (Terman 2000a). Generalister
klarar dock att leva i små habitat och gynnas istället av variationen (Andren 1994, Terman
2000a) och många arter lever i naturligt eller artificiellt fragmenterade habitat (Purves &
Dushoff 2005). Fragmentering ger minskad storlek på biotoper och ökande avstånd mellan
lämpliga habitat (Ranius 2002, Andren 1994), men den ökar också antalet nya biotoper
(Andren 1994). I kraftigt fragmenterade landskap förstärks den skadliga effekten av att ytorna
är små och isolerade, så att förlusten av arter eller minskningen i populationsstorlek blir större
än väntat (ibid.). Ju mindre och mer isolerade metapopulationer är, desto större risk löper de
att försvinna, eftersom risken för genetisk drift blir större och de är mer känsliga för inavel,
slumpvariationer i födsel- och dödstal, könskvot samt yttre faror (Ranius 2002).
Metapopulationsteorin (Hanski 1999) ger riktlinjer för förståelse av populationers överlevnad
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i fragmenterade landskap. Teorin handlar om metapopulationsdynamik mellan kolonisation
och utdöende i ett område med spridning mellan delpopulationerna (ibid.). Om koloniseringen
är högre än utdöendetakten antas metapopulationerna överleva eftersom migration möjliggör
återkolonisering (ibid.). Metapopulationsteorin används mycket inom bevarandebiologin för
att utforma skötsel av fragmenterade landskap (Molofsky & Ferdy 2005).
Metapopulationskapacitet är ett mått på landskapsstruktur som kan användas för att
förutbestämma konsekvenser av fragmentering på populationsdynamik, vilket går att tillämpa
på verkliga landskap med känd area och konnektivitet (Hanski & Ovaskainen 2000). Det finns
ett tröskelvärde för hur få lämpliga habitat en metapopulation kan ha innan den dör ut
(Ovaskainen, et al. 2002). En studie visade att homogenitet mellan kvarvarande biotoper ökar
mängden ockuperade revir, framförallt för arter som sprider sig kortare sträckor (ibid.). En
biotops storlek ska vara några gånger större än artens spridningssträcka för att vara mest
fördelaktig för metapopulationsstorleken (ibid.). Molofsky och Ferdy har i experiment med
den ettåriga växten Cardamine pensylvanica visat att risken för utdöende ökade kraftigt om
avståndet mellan metapopulationerna översteg tröskelvärdet för metapopulationskapaciteten
(Molofsky & Ferdy 2005). Golfbanors biotoper och andra fragmenterade biotoper i urbana
landskap borde kunna fungera som “stepping stones” eller korridorer för åtminstone fåglars
spridning mellan större naturområden (Terman 2000a, Tanner & Gange 2004). Skyddade
naturområdena kan då fungera som en källa för produktion av biologisk mångfald, varifrån en
del arter och individer kan etablera sig i närliggande fragmenterade biotoper (Terman 2000a).
Ostörda naturområden är viktiga för bevarandet av den biologiska mångfalden och bör ej
exploateras (Terman 2000b). Stora ostörda ytor bör även sparas vid golfbanor (Terman
2000a). De bör vara åtminstone ca 40 ha för att störningskänsliga fågelarter ska finnas kvar
(ibid.). I större biotoper finns fler fågelarter och de förekommer i större mängd (Crooks, et al.
2003). Tanner och Gange (2004) tror inte att golfbanor fungerar som ”sink” för arter, men
spelytan verkar vara en barriär för vissa ryggradslösa djur. Enligt Terman (2000a) kan denna
barriäreffekt motverkas om naturliga korridorer sparas på golfbanor för att underlätta den
lokala spridningen. Hoten mot små populationer minskar enligt många om det finns möjlighet
till spridning mellan dem (Karlsson 2004). Det möjliggör återkolonisering av övergivna
habitat och åtgärdar snedfördelning av kön eller minskad genetisk variation genom migration
(ibid.). Därför används ofta korridorer med lämplig natur i praktiskt naturvårdsarbete även om
det finns få vetenskapliga bevis på deras värde (ibid.). En fransk studie av den hotade
vattenväxten Ranunculus nodiflorus visar att korridorer var avgörande för spridningen mellan
dammarna (Kirschner, et al. 2003). Molofsky och Ferdy menar att upprättande av korridorer i
fragmenterade landskap för att möjliggöra spridning mellan metapopulationer medför risker
(Molofsky & Ferdy 2005). Deras experiment visar att utdöenderisken inte alltid minskar då
migrationen ökar (ibid.). De anser att för att kunna bevara arter är det viktigt att först kunna
förutsäga hur migration påverkar populationsöverlevnad (ibid.). I metapopulationsteorin
saknas aspekter som påverkar metapopulationers överlevnad (ibid.). Det är skillnader i
habitatens lämplighet, som storlek och avstånd till andra närliggande habitat och lokal
dynamik, som reproduktion och konkurrens inom populationen (ibid.). Till exempel kan
kraftig konkurrens lokalt lättare ge lokala utdöenden (ibid.). Om populationer har stort utbyte
med varandra ökar även risken för ett globalt utdöende eftersom populationerna blir mer
genetiskt lika (ibid.).
Många studier har gjorts på fåglar i forskningen runt urbana miljöer och fragmentering,
eftersom de snabbt svarar på förändringar och är lätta att identifiera (Blair 1996, Terman
1998, Terman 2000a, Crooks, et al. 2003, Tanner & Gange 2004, Hedblom 2005). Arternas
sammansättning varierar mycket mellan ostörda områden och stadsbebyggelse (ibid.).
Andelen skogsfåglar ökar vid högre trädtäckningsgrad (Crooks, et al. 2003) medan omnivorer
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och fröätare kan dra nytta av människans utfodring (Hedblom 2005). Bebyggelsegraden
påverkar lokala mönster för utdöende samt migration (Blair 2004) och både artrikedom och
individtäthet för fåglar är som högst i lätt störda områden med viss grad av urbanisering (Blair
1996 & 2004). Enligt Crooks, et al. (2003) är artrikedomen störst där många naturtyper
gränsar till varandra och de anser att de flesta studier av fågelförekomst längs en urban
gradient visar att artrikedomen minskar med ökad urbanisering, men individtätheten ökar
(Emlen 1974, Lancaster & Rees 1979, Aldrich & Coffin 1980, Beissinger & Osbourne 1982,
Mills, et al. 1989 genom Crooks, et al. 2003, Crooks, et al. 2003). I ostörda områden är
andelen störningskänsliga och inhemska arter större och de minskar med ökad urbanisering
(Blair 1996, Crooks, et al. 2003) medan andelen införda arter ökar med ökad bebyggelse
(Blair 2004). Fåglar som är anpassade till ett liv i staden är ofta generalister som klarar av
flera nischer och är tåliga mot störningar (Rebele 1994, Blair 1996, Hedblom 2005). Andelen
lågt häckande fåglar ökar med ökad bebyggelse, medan bopredationen minskar med ökad
bebyggelse, men andelen lyckade fortplantningar behöver inte öka (Blair 2004).
Vid en jämförelse av antalet fågelarter och individer på en golfbana i Kansas med närliggande
liknande naturmark märktes ingen signifikant skillnad i artantal för de båda områdena, men
vilka fågelarter som förekom och hur de var fördelade skilde sig en del (Terman 2000a).
Golfbanan hade lite färre fågelarter, men högre individtäthet, särskilt för vissa arter (ibid.).
Naturområdet hade färre individer, men de var jämnare fördelade mellan de olika fågelarterna
(ibid.). En del hotade arter trivdes bra på golfbanan och den användes som rastplats för många
flyttfåglar (Terman 1998 & 2000a). I Surrey, Storbritannien, har förekomsten av fåglar,
skalbaggar, humlor, örter och träd undersökts på 9 golfbanor av olika ålder och jämförts med
det omgivande jordbrukslandskapet (Tanner & Gange 2004). Golfbanorna hyste fler arter
fåglar, skalbaggar och humlor än jordbrukslandskapet och antalet örter var likvärdigt (ibid.).
Det fanns fler trädarter på golfbanan vilket gynnade fågellivet (ibid.). Antalet träd och
fågelarter korrelerade även i andra biotoper (ibid.). Många fågelarter klarar intermediära
störningar som golfare (ibid.). Insektsätande fåglar var vanligare på banan än allätare (ibid.).
Åldern på golfbanorna verkade inte spela någon roll för biodiversiteten, men gamla golfbanor
hade fler introducerade trädarter (ibid.). Viktigt är att gynna lokala och hotade arter och inte
bara eftersträva fler arter (Tanner & Gange 2004). Örter svarar inte lika fort på förändringar
som många djur, men de är grunden för många andra arters överlevnad (Rebele 2000).
Extrema sommartorkor eller selektion av betesdjur kan dock ändra artsammansättningen
plötsligt (ibid.). Växter kan även slås ut av konkurrens. På näringsrika substrat är
skottkonkurrensen hård i jakten på ljus, medan rotkonkurrensen om näring spelar mindre roll
(ibid.). Örter har även mindre förmåga att styra sin spridning vid försämrade levnadsvillkor
(ibid.). Fragmentering drabbar vindspridda arter hårdare än djurspridda arter, eftersom
vindspridning är mer slumpartad än fröspridning med djur (Purves & Dushoff 2005). Djuren
föredrar i regel vissa naturtyper, vilket ökar sannolikheten att fröna hamnar i en lämplig
biotop (ibid.). Nyetablering förutsätter dock att det finns lämpliga miljöer inom
spridningsavstånd, vilket varierar beroende på vilken art det handlar om (Länsstyrelsen 200508-17). Vid utformning av skötselplaner är det enligt naturvårdsbiologins teorier är det viktigt
att fastställa vilka arter och naturtyper som ska gynnas och vad det är som ska uppnås (Flores,
et al. 1998). Biotoper är inte statiska, utan utvecklas ständigt (Skånes 1996, Flores, et al.
1998). En viss flexibilitet behövs i ett ekologiskt system för att kunna klara störningar
(Berkes, et al. 1998). Människors strävan att undvika fluktuationer i ekosystem försvagar
systemets förmåga att klara av störningar (ibid.). En lämplig störningsregim åstadkommer
större variation genom fler parallella successionsstadier och lagom föryngring (ibid.).
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Kulturlandskapet
Jordbrukslandskapets tidiga framväxt har styrts av naturlandskapets förutsättningar men med
befolkningsökningen som drivkraft (SNV 2005-07-27). Under expansionsperioder har
intensiteten i brukandet ökat genom nyodling, nya grödor, ny teknik och nya driftsformer,
men ogynnsamt klimat, farsoter och politisk oro har dock orsakat många tillbakagångar
(ibid.).
Människan började påverka landskapet i större skala när man införde röjgödslingsjordbruket
(Boverket 1996). Bara lite gröda producerades, men de många svedjorna gav ett varierat
landskap (ibid.). Under järnåldern blev klimatet kallare vilket gjorde att folk blev bofasta
(SNF 2005-08-29) och runt 1000 e Kr började man använda fasta åkrar som gödslades
(Boverket 1996). Åkrarna gav mer föda, men storleken begränsades av mängden boskap man
kunde hålla (ibid.). Stora ängsarealer behövdes för att hålla boskapen vid liv under vintern
och skogarna betades hårt i bebodda trakter (ibid.). Detta brukningssätt dominerade ända in på
1800-talet och har därför präglat landskapet mycket (ibid.). Konkurrenssvaga arter gynnades
av hävden och närsaltsutarmningen av ängs- och skogsmarker, vilket gav upphov till en stor
biologisk mångfald (ibid.). Med stor sannolikhet skapade ängsbruket en stor variation av
naturtyper och den största artrikedomen hittills i kulturlandskapet, åtminstone vad gäller
kärlväxter (ibid.).
Under 1800-talet bröt de olika skiftesreformerna upp de gamla organisationsformerna i
markutnyttjandet, vilket bland annat resulterade i bysprängning och utflyttning av gårdar till
den egna odlingsmarken (SNV 2005-07-27). Åkrarna blev större och mycket ny mark odlades
upp samtidigt som växelbruk och vallodling infördes (ibid.). De magra slåtterängarna blev
betesmark medan de bördiga blev åkermark (ibid.), men även hagmarker gick förlorade då
jord- och skogsbruket skildes åt allt mer (Boverket 1996). Stora arealer myrmarker och sjöar
dikades ut i jakt på mer odlingsmark (SNV 2005-07-27). Odlingshinder röjdes bort på åkrar
och täckdikning gav en jämnare avkastning samt underlättade framkomligheten för de allt
större jordbruksmaskinerna (ibid.). Genetiskt förädlade monokulturer, konstgödsel och
bekämpningsmedel infördes även för att öka avkastningen (ibid.).
Den agrara revolutionen medförde många negativa förändringar för landskapet och den
biologiska mångfalden (Boverket 1996). Landskapet blev storskaligare med färre småbiotoper
och mindre variation samtidigt som mark och vatten eutrofierades och förgiftades (ibid.).
Mindre arbetskraft behövdes i takt med mekaniseringen av jordbruket, vilket gjorde att folk
flyttade in till städernas industrier i jakt på arbete (ibid.). Det har lett till att tätorterna har
blivit mer dominerande och nu fungerar som ekologiska barriärer i landskapet (ibid.). Denna
utveckling gör att det äldre odlingslandskapet till stor del har försvunnit (SNF 2005-08-29).
Det småbrutna och varierade odlingslandskapet som finns kvar har ett rikt växt- och djurliv
eftersom det har utvecklats under lång tid och innehåller så många olika biotoper (ibid.).
Mycket av den biologiska variationen finns främst inom resterna av dessa naturtyper eftersom
de tidigare har varit dominerande (Länsstyrelsen 2005-08-17). Sveriges odlingslandskap utgör
åtta procent av landets yta, men har vår rikaste biologiska mångfald (SNF 2005-08-29). Där
trivs alla kräl- och groddjur samt hälften av alla växter, däggdjur och insekter (ibid.). En
fjärdedel av landets häckande fåglar, häckar i kulturlandskapet (ibid.) och många moss-, lavoch svamparter är knutna till miljöer i detta varierade landskap (ibid.). Många av
kulturlandskapets arter har gått tillbaka och flera arter har blivit så ovanliga att de har blivit
rödlistade eller fridlysta (ibid.). Två tredjedelar av de rödlistade växterna, hälften av alla
rödlistade insekter och däggdjur samt en tredjedel av alla rödlistade fågelarter är knutna till
det svenska odlingslandskapet (ibid.).
14

Ängs- och hagmarker är särskilt värdefulla biotoper i kulturlandskapet (SNF 2005-08-29). De
har inte gödslats, kalkats, dränerats, såtts in med vallväxter eller röjts på sten (ibid.).
Regelbunden slåtter och efterbete har under 100-tals år utarmat många ängsmarker, vilket har
resulterat i en oerhörd artrikedom (ibid.). På en enda kvadratmeter kan det finnas 40–50 gräsoch blomarter, vilket gör ängsmark till den mest artrika och arttäta biotopen i Sverige (ibid.).
Hagmark kan hysa 20-30 växtarter på en kvadratmeter, eftersom betet gör att många arter och
individer samexisterar (ibid.). Många insekter och fåglar lockas till hagmarkens rika flora,
speciellt om det finns buskar och träd (ibid.). Betesmarken och ängsarealen uppgick vid 1800talets början till närmare 2 miljoner hektar, men i slutet av 1900-talet fanns det enligt
jordbruksstatistiken endast 480 000 hektar kvar av dessa äldre typer av fodermarker (SNV
2005-07-27). Enligt 1927 års jordbruksstatistik uppgick arealen äng till 526 000 hektar och
naturbetesmarken till 1 463 000 hektar (ibid.). Under åren 1987-1992 genomfördes en
riksomfattande ängs- och hagmarksinventering, som bedömde att 3 355 hektar äng och ca 195
300 hektar naturbetesmark var av högt eller högsta bevarandevärde för naturvården (ibid.).

Golf
Golfspelandet började för ungefär 700 år sedan i Skottland och (Frommer’s 2005-09-20) för
några generationer sedan spelade gemene man i Skottland golf i stor utsträckning (Manclark
2005-09-20). Man spelade på betad ängsmark och strändernas sanddyner, eller det liknande
landskapet i inlandet som har skapats av den senaste inlandsisen (Frommer’s 2005-09-20).
Sanden hölls ihop av gräs som betades kort av får och nötboskap (ibid.). Fläckvis saknades
gräs, vilket gav naturliga sandbunkrar (ibid.). På moderna golfbanor har sanddynernas former
och naturliga bunkrar återskapats (ibid.). Idag har Skottland runt 500 golfbanor, av vilka mer
än 150 består av naturliga stränder (ibid.). Banorna är dessutom naturligt väldränerade och det
regnar tillräckligt mycket för att slippa bevattning (ibid.). Även Irland har bra förutsättningar
för golf, men där sträcker sig sporten inte mycket mer än 100 år tillbaka i tiden (Nichols
2005-09-20). Golfsporten har ökat oerhört i popularitet de senaste hundra åren och
etablerandet av nya golfbanor i världen har ökat med mer än 42 % de senaste 30 åren (Tanner
& Gange 2004). Nu finns det ungefär 31 500 golfbanor i världen och ungefär 2 600 golfbanor
i Storbritannien vilka täcker 0,7 % av landets yta (ibid.). 1998 fanns det i USA runt 25 000
golfbanor och årligen förväntades 350 nya att anläggas (Terman 1998). Den amerikanska
golfbranschen är positivt inställd till att anlägga golfbanor mer naturligt och spara eller
restaurera biotoper på banorna (Terman 2000b). Även i andra länder som Japan, Taiwan och
China ökade antalet golfbanor kraftigt (Terman 1998).
Golfsporten har etablerats väldigt fort i Sverige, som idag är ett av de mest golftäta länderna i
världen (SGF 2005-01-03). Utvecklingen saknar motsvarighet i världen och inom EU är det
bara England som har fler golfare (ibid.). År 1888 öppnades den första svenska golfbanan av
bröderna Edvard och Robert Sager, som blivit intresserade av golf under studieåren i England
(ibid.). De byggde först sex hål med fyrkantiga greener och lite senare tre till hemma på
godset Ryfors, men banan var endast öppen för familjen och deras gäster (ibid.). Den första
golfklubben bildades 1902 i Hovås, strax söder om Göteborg och fick namnet Göteborg GK
(ibid.). Tillsammans med Stockholms GK som startades 2 år senare bildade Göteborg GK
Svenska Golfförbundet, SGF (ibid.). Vid den tiden fanns det 100 golfspelare i landet. 1954
fanns det 38 klubbar och 7 000 spelare (ibid.). Mellan 1980 och 2000 ökade antalet banor
inom förbundet från 149 till 393 och antalet spelare från 88 400 till 477 000 (ibid.). År 2000
fanns det i Sverige cirka 450 golfbanor med en sammanlagd yta på ca 23 000 ha, fördelade på
230 kommuner (SCB 2004-11-17), som utgjorde en halv promille av landarealen (SCB
2005-01-11). Av Stockholms länsareal utgjorde de dock 5 promille, medan de i Norrbottens
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län endast utgjorde 0,05 promille (ibid.). 2004 fanns det närmare 460 klubbar inom förbundet
och cirka 600 000 registrerade spelare (SGF 2005-01-03). År 1999 gjorde Statistiska
centralbyrån (SCB) en undersökning av golfsportens utövare (SCB 2005-01-12).
Undersökningen visade att SGF hade 476 578 medlemmar, men många spelar på banor som
inte är anslutna till SGF (ibid.). Det totala antalet utövare uppskattades till drygt 600 000
(ibid.). Golfspelandet var väldigt ojämnt fördelat mellan olika grupper i befolkningen (ibid.).
Av dem som spelar golf minst en gång per år var 420 000 män och 186 000 kvinnor, det vill
säga 12 % av männen och 5 % av kvinnorna mellan 16-84 år (ibid.). Hela 17 % av de högre
tjänstemännen spelar golf någon gång per år, men bara 4 % av de ej facklärda arbetarna
(ibid.). Golfspel är dessutom dubbelt så vanligt bland infödda svenskar som bland invandrare
(ibid.). Yngre spelar också i högre utsträckning än äldre (ibid.). År 2003 var golf efter fotboll
den åttonde populäraste motionssporten i Sverige (Tabell 1) (RF 2005-09-20d). Billig och
lättillgänglig motion som gång och löpning var populärast (ibid.).
Tabell 1: De populäraste motionsidrotterna 2003, aktivitet minst en gång i månaden (RF 2005-09-20d).
Sport
1. Gång promenader
2. Löpning, jogging
3. Gympa, aerobics
4. Cykling
5. Styrketräning
6. Simning
7. Fotboll
8. Golf

Totalt antal
3 593 000
1 184 700
1 157 400
1 135 400
1 084 100
897 900
578 600
576 000

%
50
16
16
16
15
12
8
8

Andelen golfspelande män var 3 gånger så stor som golfspelande kvinnor (Tabell 2) (RF
2005-09-20a). Totalt sett spelade 8 % av befolkningen golf, dvs. lika stor andel som de som
spelar fotboll (ibid.).
Tabell 2: Fördelning av män och kvinnor som spelade golf jämfört med fotboll som motionsidrott 2003, aktivitet
minst en gång i månaden (RF 2005-09-20a).

7. Fotboll
8. Golf

Kvinnor
Antal
%
152 400 4
173 600 5

Män
Antal
%
426 100 12
402 400 11

Totalt
Antal
%
576 000 8
578 600 8

Mellan 1998 och 2003 har antalet människor som spelar golf för motion minst en gång i
månaden ökat från 418 700 till 576 000 vilket är en ökning på 37,6 % (Tabell 3) (RF
2005-09-20b). Bara styrketräning och skridskoåkning ökade snabbare i popularitet (ibid.).
Tabell 3: Förändring av antalet motionerande inom golf jämfört med fotboll åren 1998-2003, aktivitet minst en
gång i månaden (RF 2005-09-20).

Fotboll
Golf

1998
Antal
571 300
418 700

2003
Antal
578 600
576 000

Förändring
Antal
%
7 300
1,3
157 300 37,6

Antalet tävlingsaktiva inom golfsporten ökade totalt med 27 %, vilket kan jämföras med en
7-procentig ökning för fotbollen (RF 2005-09-20c). Dock är utvecklingen väldigt olika för
kvinnor och män vad gäller fotboll (Tabell 4) (ibid.).
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Tabell 4: Förändring av antalet tävlingsaktiva inom golf jämfört med fotboll åren 1998-2003 (RF 2005-09-20c).
Totalt
Män
Kvinnor

Sport
Fotboll
Golf
Fotboll
Golf
Fotboll
Golf

Antal 1998
592 320
234 460
455 640
168 600
136 680
65 860

Antal 2003
633 250
298 317
448 833
216 983
184 367
81 283

Förändring
7%
27 %
-1%
29 %
35 %
23 %

Golfen och miljö
Golfbranschen ligger fortfarande i startskedet när det gäller miljöarbete. I januari 2005
publicerade Svenska Golfförbundet (SGF) en ny miljövision med strategiska miljömål för
golfbranschen som utgår från riksdagens 15 nationella miljömål (Strandberg 2005). Bland
annat sätts som mål att alla golfanläggningar ska bidra till att bevara och öka landskapets
natur- och kulturvärden samt gynna den biologiska mångfalden (ibid.). Som ett steg i den
riktningen arbetar SGF med att inspirera landets golfklubbar att upprätta miljöpolicy och
miljöplan (SGF 2005-01-03). Miljödiplom har delats ut sedan 1999 som uppmuntran för
klubbar och hittills har ett 50-tal klubbar belönats (ibid.). För att få ett miljödiplom krävs det
att klubben har en miljöpolicy och en miljöplan (ibid.). Miljöpolicyn ska vara antagen av
årsmötet och miljöplanen ska vara upprättad i samråd med externa organisationer och
myndigheter (ibid.). Miljöplanen samt miljöpolicyn bedöms av SGF:s bankonsulent och
genomförandet av miljöplanen ska ha börjat (ibid.). Dessutom ska det finnas medlemmar i
klubben som aktivt deltar i miljöarbetet för att få ett miljödiplom (ibid.).

Områdesbeskrivning
Stockholms län (Figur 1) är en
klimatbetingad naturgeografisk
övergångszon mellan norra halvklotets
barrskogsbälte och Mellaneuropas lövskogar
(Länsstyrelsen 2005-08-17). Länet är
dessutom mycket varierat med
Östersjökustens skärgårdar, skogslandskapet
i norr samt sprickdalslandskapets
lerslättsdalar och sjöar samt den småbrutna
berggrunden som ger ett småskaligt och
omväxlande landskap (ibid.). Dessa
naturgivna förutsättningar i berggrund,
jordmån och klimat samt människans
brukande av naturlandskapet under tusentals
år har gett Stockholms län ett rikt och
varierat växt- och djurliv (ibid.). 2004
omfattades enligt länsstyrelsen ca fem
procent av länets landareal av någon form av
skyddsförordnanden (ibid.).
Figur 1: Karta över Stockholmsområdet.

De undersökta golfbanorna ligger i Viksjö och utanför Nynäshamn (Figur 1). Viksjö GK
ligger i en tätort, medan Nynäshamns GK ligger en bit utanför en tätort. En annan skillnad
mellan klubbarna är att Viksjö GK är anlagd i en gammal jordbruksbygd, medan Nynäshamns
GK är anlagd i en herrgårdsmiljö.
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Viksjö GK
Viksjö GK ligger 18 km från Stockholm, i Järfälla
kommun, med Jakobsberg som närmaste tätort (Figur
2). Viksjö GK har en 18-håls parkbana och en 9-håls
skogsbana. (Viksjö GK 2005-09-20)
Den översiktliga flygbildstolkningen ger en bild av
golfbanans ekologiska betydelse i området (Figur 3).
Figur 2: Karta över Viksjö GK.

Figur 3: Översiktlig biotopkarta över omgivningarna kring Viksjö GK.

Golfbanan är mestadels omgärdad av tät villabebyggelse (Figur 3), som började byggas i
slutet av 1960-talet (Järfälla kommun 2005-12-13). Många arter trivs i sådan miljö, men
förutsättningarna är väldigt olika. I nordost är det tätt bebyggt med bland annat industrier
(Figur 3). Dessa områden innehåller nästan ingen vegetation och fungerar troligen som
barriärer för många arter. I sydväst finns en liten andel åkrar och öppen mark, men framför
allt skog, som övergår i Görvälns naturreservat (Figur 3). Skog av relativt hög medelålder
dominerar reservatet och variationen är ganska stor mellan barrskog, hällmark och lövskog
(Länsstyrelsen 2004-08-01). Inslaget av lövträd och lövskog är stort och det finns
ädellövskogspartier i området (ibid.). Det finns även rester av ett ålderdomligt
odlingslandskap med betes- och åkermarker och en del ängsmark, som hävdas genom bete
(ibid.), men många gläntor och öppen mark har försvunnit i området (muntlig källa, Viksjö
GK:s miljögrupp). Området har genomgått en mycket drastisk förändring det senaste
århundradet (Järfälla kommun 2005-12-13). Det mesta av åkrarna och naturmarken har
bebyggts och skogen brukas inte som tidigare. Golfanläggningen (Figur 4 & 5) efterliknar i
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det sammanhanget mer den gamla jordbruksbygden än vad villaförorterna och
industribebyggelsen gör (Figur 3). Sannolikheten är därför stor att arter som gynnas av öppen
mark kan leva kvar på banans naturmarker där igenväxningen har förhindrats.
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Figur 4: Detaljerad biotopkarta över Viksjö GK.

Figur 5: Flygbild tagen över Viksjö GK i nordvästlig riktning. Foto: Rolf Englund.
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Historik
På golfbanans mark är de första spåren av bebyggelse ifrån slutet av yngre stenåldern (42002800 f Kr) (Viksjö GK 2005-09-13). Omkring 2000 f Kr låg strandlinjen ungefär tjugo meter
högre över havet än idag och Stockholmstrakten utgjordes av ett skärgårdslandskap (ibid.).
Den dalsänka som golfbanan ligger i var då troligen en grund havsvik med ett smalare sund åt
norr (ibid.). I det höglänta skogspartiet sydost om golfbanan finns ett tiotal gravar, som är
typiska för bronsåldern eller äldsta järnåldern (500- 1300 e Kr), vilket tyder på att området var
bebott under denna period (Häggblom et al. 2004). Genom Viksjö GK går fortfarande den
gamla Häradsvägen, som är en av de längsta runvägarna i länet (ibid.). Längs Häradsvägen
har nio runristningar hittats, vilka visar att vägen var i bruk redan under järnåldern (ibid.).
Från Barkarby ledde vägen ned mot Lövsta, där en färja under många århundraden fanns för
överfart till öarna i Mälaren (ibid.). Enligt dåtida mått var Häradsvägen livligt trafikerad och
redan under 1700- och 1800-talen ansågs Häradsvägen vara i dåligt skick, men först på 1930talet ersattes den av nuvarande Skälbyvägen (ibid.). På den norra udden av den låga åsen vid
Krusbacka (bakom 5:ans green och i höjd med damernas utslag på 9:an) finns en välbevarad
hällristning från 1000-talet (Viksjö GK 2005-09-13). Förbi runhällen flyter den lilla
Barkarbyån, som står i förbindelse med Bällstaån, vilken i sin tur mynnar ut i Ulvsundaviken
(ibid.). På vikingatiden var Bällstaån en viktig vattenled (Häggblom et al. 2004) och
runristningen kunde troligen ses av dem som färdades på åsystemet (ibid.).
Området var betesmark med fäbodar ända till 1600-talet då en del odlades upp och trakten
längs häradsvägen med torpen Fjällen och Skylsta blev varaktigt bebodd och bebyggd
(Häggblom et al. 2004). Fjällen tillhörde Hjulsta 1660 till 1668 och har därefter haft en
mängd olika ägare (Viksjö GK 2005-09-13). Viksjö AB, ett dotterföretag till Fastighets AB
Hufvudstaden, övertog Fjällens gård 1921 (ibid.). De höll en rättare som skötte jordbruket
samt en trädgårdsmästare, som drev trädgården tillsammans med Viksjö trädgårdar (ibid.).
1955-1966 drevs även ett stuteri på Fjällens Gård (ibid.). När banan planerades betade hästar
på de forna åkermarkerna, bland annat där övningsgreenen nu ligger (ibid.). I juli 1963 köpte
SIAB området Viksjö Gård för att bygga en 18-håls golfbana av internationell klass (Viksjö
GK 2005-09-13). 1966 var driving rangen färdigställd och i augusti 1970, kunde man spela de
första nio hålen (ibid.). 1969 togs Fjällens Gård över av Golfklubben och blev klubbhus och
sedan 1972 äger klubben även de angränsande fastigheterna (ibid.). 1993 avslutades
ombyggnationer av klubbhuset och 1995 påbörjades byggandet av en ny
9-hålsbana (ibid.). Golfbanans mark, som tidigare arrenderats från NCC Fastighet AB, köptes
av klubben 1997 (ibid.). Under sommaren och hösten 2005 byggdes 7 av greenerna på 18hålsbanan om för att bland annat förbättra dräneringen (Viksjö GK 2005-12-01).
Miljöarbete
Viksjö GK har en aktiv miljögrupp som för närvarande består av fyra medlemmar.
Miljögruppen har bland annat utarbetat en miljöpolicy och miljöplan för golfklubben och det
finns även ett miljöprogram från 2001 (Englund & Leufvenmark 2001) som bland annat
inriktades detaljerat på den kortsiktiga skötseln av de olika golfhålen. Miljöprogrammet är
därför redan ganska inaktuellt och behöver kompletteras. En ny översiktlig skötselplan för
banans olika naturtyper finns bifogad som Bilaga 3. 2004 fick Viksjö GK miljödiplom av
SGF. Utmärkelsen delas ut som uppmuntran för golfklubbar som är på god väg med
miljöarbetet. Miljöplanen behöver dock revideras och följas upp för att verksamheten
verkligen ska bli mer ekologiskt hållbar. Viksjö GK utsågs även till årets klubb 2004 i
Stockholmsdistriktet ”för ett målmedvetet och framgångsrikt utvecklingsarbete som gagnar
miljö, medlemmar, klubb och golfidrotten” (Jinghall & Ljuhs 2005).
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Nynäshamns golfklubb
Nynäshamns GK (Figur 6)
är belägen vid sjön Muskan
utanför Ösmo samhälle
cirka 5 mil söder om
Stockholm (Figur 7)
(GolfSweden 2005-09-20).

Nynäshamns GK

Figur 6: Nynäshamns GK sedd från ”bergsslingan”. Foto Bo Nilsson
Figur 7: Karta över Nynäshamns GK.

Banan är av park- och skogskaraktär och har
27 hål uppdelade på tre niohålsslingor,
”bergslingan”, ”dalslingan” och
”sjöslingan”, som kan kombineras på olika
sätt till 18-hålsslingor (Figur 8) (GolfSweden
2005-09-20). Klubben har även en
drivingrange och en 9-håls korthålsbana
tillsammans med ett övningsfält (ibid.).
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Figur 8: De tre 9-hålsslingorna på Nynäshamns GK.

Metoder
För landskapsstudier lämpar sig användning av flygfotografier väl (Skånes 1996). I
kombination med fältinventering fungerar de bra även för inventering av biotoper i urban
miljö (Löfvenhaft & Ihse 1998, Löfvenhaft 2002). Viksjö GK med omgivning har
biotopinventerats och växtligheten har detaljinventerats i ädellövskog samt på torräng på och
runt banan. Nynäshamns GK har fungerat som ett test av inventeringsmetoden och för att
möjliggöra jämförelse av artrikedomen mellan tätortsnära och mer avlägsna golfbanor.

Flygbildstolkning
Flygbilder i skala 1:30 000 ger både den överblick och den detaljinformation som behövs för
att urskilja ekologiskt viktiga och förändringskänsliga biotoper (ibid.). En stor fördel med
flygbilder är att de kan avläsas i stereo (Skånes 1996). Viksjö GK och dess närmaste
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omgivning flygbildstolkades noggrant (Figur 4) och ett område omkring tolkades mer
översiktligt (Figur 3). Gränsen för detaljkarteringen går främst där bebyggelsen börjar. Vid
biotopinventeringen av golfbanan och dess närmaste omnejd tolkades ytorna till noggrannaste
nivån i klassificeringssystemet (Bilaga 1) och minsta karteringsenhet var 25 * 25 m för ytor, 1
* 50 m för linjeelement (Bilaga 1). Punktobjekt utgörs av t ex enstaka gamla träd eller hällar
(Bilaga 1). För den översiktliga biotopinventeringen är minsta karteringsenhet 50 * 50 m och
bestämningen av ytorna är gjord till nivå två i klassificeringssystemet. Med hjälp av
flygbildstolkning delades området upp i olika ytor som fick ett unikt identifieringsnummer
och klassificerades till olika biotoper. En fältkontroll utfördes för att säkerställa tolkningen
där en kontrollyta av varje biotopklass undersöktes samt svårtolkade ytor.

Klassificeringssystem
Ett klassificeringssystem (Bilaga 1) utarbetades som grundar sig på det som Katarina
Löfvenhaft utvecklat under sina arbeten med biologisk mångfald och fysisk planering
(Löfvenhaft 2002). Hennes system är utarbetat för att täcka olika naturtyper i urban miljö,
vilket gör det lämpligt för tätortsnära golfbanor. Dessutom blir inventeringen någorlunda
jämförbar med inventeringen av Stockholm (Löfvenhaft, et. al., 1998). Det nya
klassificeringssystemet (Bilaga 1) använder hennes definitioner av biotoperna (Bilaga 2), men
är lite förenklat och modifierat för att även ta med golfbanans spelytor. Biotoperna valdes för
att de är lätta att känna igen i flygbilder. Därför finns klasser som övrig lövskog och övrig
barrskog, eftersom några mer detaljerade naturtyper ej går att urskilja i flygbilder. Den öppna
marken är indelad efter fuktighetsgrad och hävd, men klassificeras ej som ängsmark, eftersom
det då skulle behövas noggrannare fältkontroller. Klassificeringssystemet har 74 olika klasser
som delas in på 6 nivåer för att underlätta databasbyggande (Bilaga 1). På så sätt kan varje
nivå i systemet användas för att göra GIS-lager för olika variabler.

GIS-hantering
Överlägg med ytorna från flygbildstolkningen skannades in och rektifierades mot ett
ortogonalt flygfotografi över Viksjö i GIS-programmet ArcMap. Kartor och svartvita
ortogonala flygfotografier som användes som bakgrund hämtades från Lantmäteriverkets
digitala kartbibliotek. Det rektifierade överlägget exporterades sedan till GIS-programmet
ArcView för att användas som överlägg för ytorna. Polygonerna digitaliserades manuellt med
ett digitalt ortogonalt fotografi och den digitala terrängkartan i skala 1:30 000 som underlag
samt de inscannade biotopgränserna från flygbildstolkningen. En databas byggdes i Excel
utifrån klassificeringssystemet och sparades i dBase-format för export till ArcView.
Databasen kan användas för att göra analyser över golfbanor eller annan urban miljö. Ytornas
identitetsnummer och löpkod registrerades i en egen Excelfil och sparades även den i dBaseformat. I databasen kopplades de båda filerna ihop genom den gemensamma kolumnen för
löpkod och den förenade filen användes sedan i den fortsatta analysen (Tabell 5).
Tabell 5: Utdrag ur databasen för Viksjö GK med alla posterna och några fält.
ID
LKOD
N1
N2
N3
N4
N5
1
15
2
4
4
0
2
61
7
0
0
0
3
30
2
6
7
0
4
15
2
4
4
0

N6
0
0
0
0

N5N6
1
0
4
1

1
0
4
1

Utifrån den förenade databasfilen har de olika GIS-lagren byggts. T ex har arean och
avståndet inom och mellan ädellövskogsytorna och torrängarna beräknats för att se om det har
någon betydelse för artantal. Ett GIS går att uppdatera eller göra tillägg i med t ex
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skötselåtgärder och nya inventeringsresultat. Färger och raster har standardiserats så mycket
som möjligt för samma biotop i de olika lagren. Ett schema över filerna bifogas som bilaga 8.

Inventeringsmetod
En detaljinventering av träd, buskar, gräs och örter utfördes för alla torrängsytor och ädellövskogsytor på och runt Viksjö GK (Figur 9) samt för samma biotoper vid ”sjöslingan” på
Nynäshamns GK (Figur 10). Ytornas avgränsning är diffus.
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Figur 9: De inventerade ädellövskogs- och torrängsytorna på Viksjö GK.
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Indikatorörterna valdes ut för
att de har specifika krav och
är konkurrenskraftiga, vilket
gör dem känsliga. De är även
lätta att se, känna igen och
räkna enskilda individer av.
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yta och endast blommande
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Figur 10: De inventerade ädellövskogs- och torrängsytorna på Nynäs GK.

Arten är dessutom ganska olämplig för räkning, eftersom enskilda individer är svåra att
särskilja, men det fanns ingen lämpligare art att räkna och för att få ihop fyra arter fick
blåsippan vara med. Indikatorarterna valdes även efter förekomst på den aktuella banan.
Nynäshamns GK hade t ex så mycket hassel att det inte var värt att räkna individerna, medan
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arten var relativt sett ovanlig på Viksjö GK och där blev räknad. Buskarna räknades även för
att se om skötseln av biotoperna är tillräcklig, eller om de sakta kommer att växa igen.
Hasseln behövde inte räknas för att visa på igenväxning, eftersom arten är högväxt nog för att
bidra till krontäckningsgraden, som också noterades.
Tabell 6: Använda indikatorarter vid inventeringen på Viksjö GK och Nynäshamns GK. Då arten bara räknats
på ena golfbanan anges klubbens namn i parentes.
Indikatorarter för ädellövskog
Indikatorarter för torräng
Örter:
Buskar:
Örter:
Buskar:
Trolldruva
Olvon
Tjärblomster
Nypon
Svinrot (Nynäs)
Skogstry
Brudbröd
Rönn
Skogsknipprot (Nynäs)
Måbär
Mandelblomma
Slån
Tvåblad (Nynäs)
Slån
En
Skogsnattviol (Nynäs)
Nattviol (Nynäs)
Vitpyrola (Viksjö)
Hassel (Viksjö)
Färgkulla (Viksjö) Hassel (Viksjö)
Blåsippa (Viksjö)
Getapel (Viksjö)
Liten blåklocka (Viksjö)

Vissa arter, som daggkåpa och lind, har ej bestämts till artnivå, eftersom det finns så många
och de är väldigt lika. T ex finns det i Sverige 2 lindarter och 29 blandningar och varianter av
dem (Mossberg & Stenberg 2003, Bengtsson 2005). Då en växt ej har kunnat bestämmas till
artnivå anges detta med tre punkter efter namnet.
I sammanställningen av resultatet har jag bara använt mig av örtdata. Av de växtgrupper jag
har valt att undersöka har de i regel svårast att konkurrera och sprida sig jämfört med de andra
grupperna. Träd och gräs konkurrerar lätt med örter och har ofta vindspridda frön. Halvgräs
och ormbunksväxter är konkurrenskraftiga vid rätt förhållanden och har även de en stor
spridningsräckvidd. Därför är dessa grupper olämpliga att undersöka för att ta reda på
huruvida en golfbana är en barriär eller korridor för spridning.
De örter jag fann har jag delat in efter hur vanliga jag anser dem vara i Stockholmstrakten.
Det finns ingen vetenskaplig grund för denna gränsdragning, eftersom de flesta örterna är
relativt vanliga. De örter som har klassificerats som ”sällsyntare” behöver inte vara särskilt
ovanliga, men de förekommer sparsammare än de ”vanligare” örterna. Meningen är att
möjliggöra en jämförelse av vilka örter som förekommer i de olika biotoperna och på de båda
banorna. För varje yta har andelen ”sällsyntare” örter beräknats genom att dividera antalet
”sällsyntare” örter på det totala antalet örter i ytan (S/T-kvoten). För att testa om det finns ett
samband mellan hur örterna fördelar sig mellan ytorna har den statistiska korrelationen testats
genom att beräkna den linjära korrelationskoefficienten. Ekvation för den linjära
korrelationskoefficienten (r) enligt Taylor (1997):
r=

∑ ( x − x )( y − y )
∑(x − x ) ∑( y − y )
i

i

2

i

2

(Ekvation 1)

i

Där x är antalet ytor och y är totala antalet örter som förekommer i respektive yta, alternativt
procentandelen ”sällsyntare” örter på ytan. Det beräknade r-värdet samt x-värdet används för
att i en tabell (Taylor 1997) få fram procentsannolikheten att värdena inte korrelerar.
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Resultat
Vid Viksjö GK finns det på torräng och i ädellövskog sammanlagt 158 arter (Tabell 7). Vid
”sjöslingan” på Nynäshamns GK finns det på torräng och i ädellövskog sammanlagt 136 arter
(Tabell 7). ”Sjöslingan” är dock bara en tredjedel av golfbanan. Den enda öppna torrängen på
Viksjö GK är dessutom mer än dubbelt så stor som de fyra ytorna på Nynäshamns GK
tillsammans och de sex ädellövskogsytorna på Viksjö GK är tillsammans dubbelt så stora som
de fyra ytorna på Nynäshamns GK (Tabell 7). Vid den översiktliga flygbildstolkningen
bedömdes ängsmark och ädellövskog vara sällsynta biotoper i Viksjöområdet, trots att det är
ett gammalt kulturlandskap.
Tabell 7: Arter funna vid inventeringen samt biotopernas ungefärliga area i kvadratmeter.
Area [m2] Örter Ormbunksväxter Gräs & halvgräs Buskar Träd Total
Torräng
Viksjö 1 st 7860
62
3
9
10
5
89
Nynäs 4 st 3660
62
3
12
8
10
95
Ädellöv
Viksjö 6 st 57810
60
3
17
11
10
101
Nynäs 4 st 28100
71
4
17
11
10
113
Total
Viksjö 7 st 65670
106
4
18
19
11
158
Nynäs 8 st 31760
89
4
20
12
11
135

Viksjö GK:s ädellövskogsområden
Ädellövskogsarean på Viksjö GK är ca 5,8 ha (Tabell 7), vilket har bedömts vara mycket,
jämfört med golfbanans omgivning. Ädellövskogen består mest av torra ekbackar i brynzoner
med mer eller mindre sparsamt örtskikt. Övergångszoner innehåller ofta många arter, men de
är inte särskilt specialiserade för en viss naturtyp, som ädellövskog i det här fallet. Exempel
på det är blåsippa och liten blåklocka som växer vid banan (Tabell 8). Liten blåklocka är
vanlig i hela landet och växer främst på öppna, torra marker (Mossberg & Stenberg 2003).
Blåsippan är vanligast i södra Sverige och växer mest i lövskog, men även i ängsgranskog
(Mossberg & Stenberg 2003). På ett ställe fanns även lite vitpyrola (Tabell 8). Arten är vanlig
i hela landet och förekommer i många miljöer, som lundar, skogsbryn, rikare barrskogar,
hagar och vägkanter (Mossberg & Stenberg 2003). De mer typiska ädellövskogsarterna var
få, men ett exempel är trolldruva (Tabell 8). Den växer i lundar och örtrika granskogar,
vanligen på kalk- och mullrik mark (Mossberg & Stenberg 2003). Totalt hittades 101 arter,
varav 60 var örter, i de undersökta ytorna (Tabell 7). Det är 2 örter färre och bara 11 arter mer
än för torrängen, trots att ädellövskogen på Viksjö GK är mer än 7 gånger så stor som
torrängen (Tabell 7). 43 av arterna förekommer bara i en av ytorna och endast 9 arter finns i
alla sex ytorna (Figur 11). Antalet halveras redan från en till två ytor och sjunker sedan sakta
(Figur 11). Detta kan indikera att arterna har svårt att sprida sig mellan ytorna, eller att
konkurrensen är för hård för många av dem. Många andra faktorer kan även spela in, som
ytornas närings- och konkurrensförhållanden.
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Figur 11: Örternas förekomst i de 6 ädellövskogsytorna på Viksjö GK.

Av de 5 örter som fanns i alla ytorna var 4 generalister med god spridningsförmåga (Tabell 8).
Backvicker, som var den femte, förekommer sparsamt i södra Sverige och är sällsynt därifrån
till Uppland. Den växer i backar och skogsbryn (Mossberg & Stenberg 2003). En stor andel
av de funna örterna har klassificerats som ”vanligare” arter, eftersom de är lätta att hitta i
Stockholmstrakten. De arter som har klassificerats som ”sällsyntare” behöver inte vara
särskilt ovanliga, men förekommer sparsammare än de ”vanligare” arterna. Andelen
”sällsyntare” arter minskar också signifikant bland arter som hittades i många av ytorna
jämfört med bara en av ytorna (Tabell 8).
Tabell 8: Örternas fördelning mellan de 6 ädellövskogsytorna på Viksjö GK. Varje kolumn visar vilka arter som
förekom i respektive antal ytor, hur vanliga arterna bedömts vara, samt hur många arter det var totalt. st visar
andelen” sällsyntare” arter av det totala antalet arter. *Ursprungligen odlad art.
1 yta
2 ytor
3 ytor
4 ytor
5 ytor
Sällsyntare arter Sällsyntare arter Sällsyntare arter Sällsyntare arter Sällsyntare arter
Bergmynta
Getrams
Humleblomster Blåsippa
Fyrkantig johannesört
Brudbröd
Kärringtand
Liljekonvalj
Vanligare arter Midsommarblomster
Gullris
Stor blåklocka
Vanligare arter Blåbär
Vanligare arter
Harsyra
Tjärblomster
Blodrot
Skogsklöver
Groblad
Humle*
Ängshaverrot
Daggkåpa
Stenbär
Gökärt
Liten blåklocka Vanligare arter Flenört
Viol…
Smultron
Ormöga
Bergsyra
Gårdsskräppa
Älgört
Te-veronika
Prästkrage
Femfingerört
Hampdån
Vanlig smörblomma
Totalt 6

6 ytor
Sällsyntare arter
Backvicker
Vanligare arter
Brännässla
Hallon
Stormåra
Åkertistel
Totalt 5
S
T

= 15 = 0, 20

= 20%
Sandlusern

Gråbo

Hundkex

Vitpyrola
Vårtörel
Åkerbinda

Grässtjärnblomma Kärleksört
Gulmåra
Löktrav
Gulvial
Maskros

S
T

= ≈ 0,17
1
6

Vitmåra

≈ 17%
Vitsippa
Totalt 9
S
T

= 92 ≈ 0, 22

≈ 22%
Vanligare arter
Backvial
Gråfibbla
Hagfibblor
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Natt och dag
Röllika
Skelört
Vitklöver

Nejlikrot
Rödklöver
Skogssallat
Stinknäva

Hönsarv
Kardborre…
Kirskål

Ängskovall
Totalt 16
S
T

= 165 ≈ 0,31

≈ 31%

Ärenpris
Totalt 16
S
T

= 162 ≈ 0,13

≈ 13%

Klasefibbla
Klöver…
Korsört
Kråkvicker
Lingon
Ljung
Lomme
Mjölkört
Skogsfibblor
Vintergröna
Vitplister
Vårsmörblomma
Åkerförgätmigej
Ängssyra
Totalt 32
S
T

=

12
32

≈ 0,38

≈ 38%
För att testa om det finns ett statistiskt samband mellan hur örterna fördelar sig mellan ytorna
har korrelationen testats genom att beräkna den linjära korrelationskoefficienten (r) (Ekvation
1). När man räknar med det totala antalet örter som förekommer i respektive antal ytor, blir r
≈ -0,89 (Ekvation 1). Det ger ett värde i tabellen (Taylor 1997) som visar att det är 1,8 %
sannolikhet att x och y är okorrelerade. Alltså är det 98,2 % sannolikhet att antalet örter
korrelerar linjärt med antalet ytor. När man räknar med procentandelen ”sällsyntare” örter
som förekommer i respektive antal ytor, blir r ≈ -0,65 (Ekvation 1). Det ger ett värde i
tabellen (Taylor 1997) som visar att det är 16,5 % sannolikhet att x och y är okorrelerade.
Alltså är det 83,5 % sannolikhet att S/T-kvoten korrelerar linjärt med antalet ytor.

Viksjö GK:s torräng
På Viksjö GK blev bara en torräng inventerad eftersom det var den enda som kunde räknas
som öppen, varför ingen jämförelse mellan ytor har varit möjlig. Ytan är 7 860 kvadratmeter
och totalt fanns där 89 arter, varav 62 var örter (Tabell 7). Att artantalet var högt och andelen
”sällsyntare” örter var hög (Tabell 9), beror antagligen på att ytan var stor och mycket
varierad. I mitten gick berget upp i dagen och det var mycket torrt. Nedåt slutningarna blev
förhållandena mer friska. Många av arterna är anpassade till torra växtplatser som vit- och gul
fetknopp. De förekommer främst på torra berghällar och sandiga eller grusiga marker
(Mossberg & Stenberg 2003). Några av arterna är även hävdgynnade, som gullvivan. Den
missgynnas av högväxt omgivande vegetation och växer helst på ängsmark, gräsmark och i
skogar på mullrik mark (Mossberg & Stenberg 2003). Gullvivan föredrar kalkrika jordar och
förekommer i Syd- och Mellansverige (ibid.).
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Tabell 9: Antalet örter på den enda torrängsytan på Viksjö GK, samt deras fördelning mellan” vanligare” och
”sällsyntare” arter. Andelen ”sällsyntare” arter av det totala antalet arter var ≈42 %.
Vanliga arter, totalt 36
Sällsyntare arter, totalt 26
Bergsyra
Hundkex
Te-veronika
Backvicker
Ormöga
Blodrot
Korsört
Vanlig smörblomma Brudbröd
Oxtunga
Brännässla
Kålmolke
Vitmåra
Fyrkantig johannesört Sandlök
Femfingerört
Kärleksört
Vitsippa
Färgkulla
Spikvallmo
Flenört
Natt och dag Vägtistel
Gul fetknopp
Stor blåklocka
Gråfibbla
Nejlikrot
Åkerförgätmigej
Gullviva
Styvmorsviol
Grässtjärnblomma Revfingerört Åkerknavel
Humleblomster
Tjärblomster
Grönknavel
Röllika
Åkertistel
Humlelusern
Vitblära
Gulmåra
Skelört
Älgört
Kärringtand
Vit fetknopp
Gulvial
Skogsklöver Ängssyra
Liljekonvalj
Vårtörel
Gårdsskräppa
Smultron
Lunddraba
Åkerviol
Hallon
Sparvvicker
Mandelblomma
Äkta johannesört
Hampdån
Stinknäva
Mörkt kungsljus
Ängshaverrot

Nynäshamns GK:s ädellövskog
På ”sjöslingans” 4 ädellövskogsytor hittades 113 arter, varav 71 var örter (Tabell 7).
Artfördelningen mellan ytorna är ganska jämn. 26 av örterna förekom endast i en av de 4
ytorna och i övrigt förekom mellan 18 och 12 av de funna arterna i två till fyra av ytorna
(Figur 12). Denna relativt jämna fördelning där många av örterna finns i alla ytorna, kan visa
på att örterna har bra spridningsmöjligheter på banan, men det kan även bero på att naturtypen
är och har varit så vanlig i landskapet att dessa arter även finns i andra omgivande naturtyper.
Dominanta arter verkar inte trivas särskilt bra på banan (Tabell 10), vilket tyder på bra skötsel
och inga större näringstillskott genom gödsling. Vid gödsling konkurrerar kväveälskande arter
lättare ut svaga arter.
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Figur 12: Örternas förekomst i de 6 ädellövskogsytorna på Nynäshamns GK.

Både artantalet (Tabell 7) och andelen ”sällsyntare” arter (Tabell 10) är höga för
ädellövskogen på Nynäshamns GK, vilket visar att dessa ytor har ett högt biologiskt värde.
Det är en stor blandning av arter som trivs i olika förhållande. Mycket beror det nog på den
stora mängden brynzoner på golfbanor. Längre in i skogsdungarna var det mestadels så
igenväxt att fältskiktet var glest. Där fanns endast få arter, varav de flesta var gräs.
Hasselbuskarna bildar ett högt tak med ekar här och var som överståndare, vilket effektivt
stoppar ljusinstrålning till marken. Mycket av hasseln skulle behöva röjas bort, särskilt runt
ekarna som mår bra av att stå öppet.
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Tabell 10: Örternas fördelning mellan de 4 ädellövskogsytorna på Nynäshamns GK. Varje kolumn visar vilka
arter som förekom i respektive antal ytor, hur vanliga arterna har bedömts vara, samt hur många arter det var
totalt. st visar andelen ”sällsyntare” arter av det totala antalet arter.
1 yta
Sällsyntare arter
Ekorrbär
Harsyra
Humlelusern
Nattviol
Orkidé…
Skogsknipprot
Skogsnarv
Skogsnattviol
Stor blåklocka
Svinrot
Vårärt
Äkta johannesört
Vanligare arter
Daggkåpa
Grässtjärnblomma

2 ytor
Sällsyntare arter
Blåsippa
Brudbröd
Humleblomster
Jungfrulin
Liljekonvalj
Tjärblomster
Vanligare arter
Blodrot
Gråfibbla
Gulmåra
Hagfibblor
Hampdån
Klasefibbla
Kråkvicker
Röllika

Korsört
Kärrtistel
Lingon

Skogsfibblor
Smultron
Tussilago

Löktrav
Mjölkört
Skelört

Vicker…
Totalt 18
S
T

3 ytor
Sällsyntare arter
Gullviva
Prästkrage
Trolldruva
Vanlig bockrot
Ängsskära
Vanligare arter
Gulvial
Hallon
Kärleksört
Skogsklöver
Skogssallat
Sparvvicker
Viol…
Totalt 12
S
T

= 125 ≈ 0, 42 ≈ 42%

4 ytor
Sällsyntare arter
Fyrkantig johannesört
Gullris
Midsommarblomster
Vanligare arter
Blåbär
Flenört
Gökärt
Hundkex
Maskros
Rödklöver
Stenbär
Te-veronika
Vanlig smörblomma
Vial…
Vitmåra
Vitsippa
Totalt 15
S
T

= 153 = 0, 2 = 20%

= 186 ≈ 0,33 ≈ 33%

Vitklöver
Åkertistel
Älgört
Ängskovall
Ängssyra
Ärenpris
Totalt 26
S
T

=

12
26

≈ 0, 46 ≈ 46%

För att testa om det finns ett samband mellan hur örterna fördelar sig mellan ytorna har den
statistiska korrelationen testats genom att beräkna den linjära korrelationskoefficienten (r)
(Ekvation 1). När man räknar med det totala antalet örter som förekommer i respektive antal
ytor, blir r ≈ -0,84 (Ekvation 1). Det ger ett värde i tabellen (Taylor 1997) som visar att det är
16 % sannolikhet att x och y är okorrelerade. Alltså är det 84 % sannolikhet att antalet örter
korrelerar linjärt med antalet ytor. När man räknar med procentandelen ”sällsyntare” örter
som förekommer i respektive antal ytor, blir r ≈ -0,13. Det ger ett värde i tabellen (Taylor
1997) som visar att det är 87 % sannolikhet att x och y är okorrelerade. Alltså är det bara
13 % sannolikhet att S/T-kvoten korrelerar linjärt med antalet ytor. Det kan bero på att det är
tätt mellan lämpliga växtplatser för känsliga arter och liten konkurrens så att de lätt kan
etablera sig. Därför har även ”sällsyntare” arter kunnat sprida sig till flera av
ädellövskogsytorna. På så sätt är förekomsten mer slumpartad, varför inget linjärt samband är
tydligt.
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Nynäshamns GK:s torräng
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hittades 95 arter, varav 62 var
örter (Tabell 7). Örterna
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mellan de 4 ytorna. Antalet
örter går från 20 som bara
finns i en yta, till 12 som
förekommer i alla ytorna
(Figur 13).
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Figur 13: Örternas förekomst i de 4 torrängsytorna på Nynäshamns GK.

En stor andel av örterna har klassificerats som ”sällsyntare” arter, vilket visar på bra
förutsättningar för känsliga arter (Tabell 11). De flesta av arterna är anpassade till torra
förhållanden och behöver mycket sol. Många av arterna gynnas av hävd.
Tabell 11: Örternas fördelning mellan de 4 torrängsytorna på Nynäshamns GK. Varje kolumn visar vilka arter
som förekom i respektive antal ytor, hur vanliga arterna är, samt hur många arter det var totalt. st visar
andelen ”sällsyntare” arter av det totala antalet arter. *Ursprungligen odlad art.
1 yta
2 ytor
3 ytor
4 ytor
Sällsyntare arter
Sällsyntare arter
Sällsyntare arter
Sällsyntare arter
Kaukasiskt fetblad*
Brudbröd
Fyrkantig johannesört Prästkrage
Kärringtand
Gullris
Gullviva
Stor blåklocka
Mandelblomma
Äkta johannesört
Jungfrulin
Svartkämpar
Pepparrot*
Ängshaverrot
Midsommarblomster
Vanligare arter
Sötväppling…
Tjärblomster
Grässtjärnblomma
Vanligare arter
Vårärt
Flenört
Vanlig bockrot
Gulmåra
Ängsskära
Gråfibbla
Gökärt
Vanligare arter
Hallon
Gulvial
Hundkex
Vanligare arter
Baldersbrå
Hönsarv
Hagfibblor
Röllika
Bergsyra
Klasefibbla
Kärleksört
Vanlig smörblomma
Blodrot
Kråkvicker
Rödklöver
Vitmåra
Blåbär
Ljung
Skogsklöver
Ängssyra
Stormåra
Löktrav
Smultron
Ärenpris
Förgätmigej…
Maskros
Te-veronika
Totalt 12
S
Gråbo
Nejlikrot
Åkertistel
= 3 = 0, 25 = 25%
T

Mjölkört
Revfingerört

Sparvvicker
Vitklöver

Stenbär
Viol…

Totalt 16
S
T

Vitplister
Vitsippa
Totalt 20
S
T

=

30

7
20

= 0,35 = 35%

= 164 = 0, 25 = 25%

Totalt 14
S
T

= 146 = 0, 43 = 43%
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För att testa om det finns ett samband mellan hur örterna fördelar sig mellan ytorna har den
statistiska korrelationen testats genom att beräkna den linjära korrelationskoefficienten
(Ekvation 1). När man räknar med det totala antalet örter som förekommer i respektive antal
ytor, blir r ≈ -0,98 (Ekvation 1). Det ger ett värde i tabellen (Taylor 1997) som visar att det är
2 % sannolikhet att x och y är okorrelerade. Alltså är det 98 % sannolikhet att antalet örter
korrelerar linjärt med antalet ytor. När man räknar med procentandelen ”sällsyntare” örter
som förekommer i respektive antal ytor, blir r ≈ -0,18 (Ekvation 1). Det ger ett värde i
tabellen (Taylor 1997) som visar att det är 82 % sannolikhet att x och y är okorrelerade. Alltså
är det 18 % sannolikhet att S/T-kvoten korrelerar linjärt med antalet ytor. Den låga
sannolikheten kan bero på samma skäl som för ädellövskogen på Nynäshamns GK, dvs. att
det är tätt mellan lämpliga växtplatser för känsliga arter och liten konkurrens så att de lätt kan
etablera sig. Därför har även ”sällsyntare” arter kunnat sprida sig till flera av torrängsytorna.
På så sätt är förekomsten mer slumpartad, varför inget linjärt samband är tydligt.

Sammanfattning av artfördelningen
Det verkar finnas ett linjärt samband för hur örterna fördelar sig mellan olika antal ytor
(Tabell 12). Däremot verkar andelen ”sällsyntare” örter ej korrelera linjärt förutom i Viksjö
GK:s ädellövskog (Tabell 12). Med 16, 5 % sannolikhet kan det vara orsakat av slumpen, men
tillförlitligheten minskas även av att materialet är litet. Dock borde sannolikheten vara större
för ett linjärt samband på Viksjö GK än på Nynäshamns GK, i och med att andelen
”sällsyntare” arter är högre på Nynäshamns GK. På Viksjö GK verkar känsligare arter ha
svårare att sprida eller etablera sig, vilket skulle kunna synas som ett linjärt samband mot hur
många ytor de ”sällsyntare” arterna förekommer i.
Tabell 12: Sannolikheten att totala antalet arter eller andelen ”sällsyntare” örter är korrelerade linjärt mot
antalet ytor de förekommer i. r står för korrelationskoefficienten (Ekvation 1) och P och ”Ej P” står för
sannolikhet respektive osannolikhet av ett samband.

Golfklubb Naturtyp Undersökning
r
Ädellövskog Totalt artantal -0,86
Viksjö
Sällsynta arter -0,65
Ädellövskog Totalt artantal -0,84
Nynäs
Sällsynta arter -0,13
Torräng
Totalt artantal -0,98
Sällsynta arter -0,18

Ej P
1,8 %
16,5 %
16 %
87 %
2%
82 %

P
98,2 %
83,5 %
84 %
13 %
98 %
18 %

På Nynäshamns GK finns fler ”sällsyntare” arter än på Viksjö GK och andelen ”sällsyntare”
arter är också större (Tabell 13). Det finns även fler riktigt sällsynta arter på Nynäshamns
GK, som t ex flera orkidéarter. Det beror nog mycket på områdets historia och den artrika
omgivningen. Det finns inte tillräckligt med torrängsytor på Viksjö GK för att kunna göra en
jämförelse inom Viksjö GK eller mellan de båda golfklubbarna för denna naturtyp. Ett medel
för andelen ”sällsyntare” arter som förekommer endast i en av ytorna går dock att jämföra
mellan naturtyperna och klubbarna. Medelvärdet för ”sällsyntare” arter som förekommer
endast i en av ytorna på Viksjö GK är 39 %, medan det är 40,5 % för Nynäshamns GK.
Andelen ”sällsyntare” arter som förekommer i fler ytor minskar dock snabbare för Viksjö GK
än för Nynäshamns GK. Arterna är alltså jämnare fördelade på Nynäshamns GK än på Viksjö
GK, vilket kan bero på bättre etableringsmöjligheter eller spridning från den omgivande
naturen.
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Tabell 13: Jämförelse av andelen ”sällsyntare” örter på Viksjö GK och Nynäshamns GK. Baserat på S/T-kvoten
mellan” sällsyntare” och ”vanligare” arter. Medlet är beräknat på de fyra värdena för förekomst i 1-4 ytor.
Ädellövskog V Torräng V Ädellövskog N Torräng N
≈ 38 %
≈40 %.
≈ 46 %
35 %
1 yta
≈ 31 %
≈ 33 %
25 %
2 ytor
≈ 13 %
≈ 42 %
43 %
3 ytor
≈ 17 %
20 %
25 %
4 ytor
≈ 22 %
5 ytor
20 %
6 ytor
24,75 %
35,25 %
32 %
Medel 4 ytor

Även en sammanställning av ”vanligare” och ”sällsyntare” örter på banorna totalt visar att
Nynäshamns GK har större andel ”sällsyntare” örter än Viksjö GK (Figur 14). Mer än hälften
av örterna förekommer på båda banorna, men av dessa är bara 27 % ”sällsyntare”. Av de örter
som bara finns på Nynäshamns GK är 74 % ”sällsyntare”, vilket motsvaras av 56 % på Viksjö
GK. Däremot är artantalet högre på Viksjö GK med 105 örter jämfört med 89 på Nynäshamns
GK.
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Figur 14: Jämförelse av andelen ”sällsyntare” örter sammanlagt i de inventerade ytorna på Viksjö GK och
Nynäshamns GK samt med de örter som förekommer på båda banorna.

Kortast avstånd till samma biotop

Avståndets (Bilaga 7) betydelse för spridning har undersökts med hjälp av de arter som bara
förekommer i en av ytorna för en biotop, här kallade ”unika” arter. Antalet ”unika” arter har
korrelerats mot avståndet till närmaste biotop av samma slag (Figur 15).
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Figur 15: Antal ”unika” arter i varje yta och avstånd till närmaste yta av samma biotop. Varje punkt motsvarar
en inventerad yta på de båda golfbanorna och linjen visar diagramtrenden.
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Trendlinjen i diagrammet visar att det inte finns något samband mellan antalet ”unika” arter i
en yta och avståndet till närmaste biotop av samma typ. Den yta som ligger längst ifrån de
andra har t ex bara en ”unik” art, medan flera ytor med många ”unika” arter ligger nära andra
motsvarande ytor. För att testa om det finns ett samband mellan antalet arter som förekommer
endast i en yta och avståndet till närmaste biotop av samma slag har den statistiska
korrelationen testats genom att beräkna den linjära korrelationskoefficienten (Ekvation 1). När
man räknar med antalet örter som bara förekommer i respektive yta, blir r ≈ 0,034
(Ekvation 1). Det ger ett värde i tabellen (Taylor 1997) som visar att det är 99,3 % sannolikhet
att x och y är okorrelerade. Alltså är det endast 0,7 % sannolikhet att antalet arter som
förekommer endast i en yta korrelerar med avståndet till närmaste biotop av samma slag.
Troligen har avståndet (Bilaga 7) heller ingen större betydelse innan man kommer över en
viss kritisk gräns. Det borde även spela större roll vad som finns emellan ytorna. En öppen
golfbana borde t ex möjliggöra mer spridning än ett köpcentrum.
Arean (Bilaga 7) verkar ha betydelse för artantalet i de olika ytorna på Viksjö GK (Figur 16).
De fyra artrikaste ytorna är också de största. Det är inte förvånande eftersom det inom en stor
yta finns plats för fler individer och kan finnas mer variation och förutsättningar för olika
arter. På Nynäshamns GK var arean (Bilaga 7) av mindre betydelse för artantal, vilket troligen
beror på spridning från omgivningen. Med en stor fröpotential i omgivningen är sannolikheten
stor att varje yta får frön av många arter, även om den är liten. Runt Viksjö GK finns det
betydligt mindre natur som kan bidra med frön, varför sannolikheten blir liten att dessa få frön
träffar de små ytorna. Dessutom kan ytornas beskaffenhet och konkurrensförhållanden hindra
etablering.
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Figur 16: Samband mellan ytstorlek och antal arter i ytan.

Uppföljning
Individräkningen av vissa arter är främst tänkt att användas för uppföljning i framtiden,
förslagsvis vart tionde år. Artsammansättningen kan då jämföras kvalitativt och kvantitativt
för att se om någon förändring har skett och i sådana fall åt vilket håll. Viktigast är att se om
känsliga arter som orkidéer har ökat eller minskat. Alla inventeringsprotokollen bifogas med
examensarbetet (Bilaga 5 & 6).
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Diskussion
Den kritik som ofta framförs mot golfbranschen är att den tar stora ytor i anspråk, vilket leder
till konflikter med andra natur-, kultur- och friluftsintressen. Många anser även att golfande
skadar naturen och miljön. Andra sportanläggningar som skidanläggningar eller fotbollsplaner
orsakar liknande problem, utan att det blir konflikter, eftersom dessa sporter verkar vara mer
allmänt accepterade i Sverige. Många människor verkar uppleva sporter, som t ex fotboll och
slalom, som mer tillgängliga för dem. Då gör det inte så mycket om värdefulla fjällmiljöer
exploateras, eller om en stor fotbollsplan anläggs på bostadsområdets grönyta, eftersom
många har nytta och glädje av det. Fotbollen har flest registrerade utövare i Sverige, men
golfen kommer inte långt efter (Riksidrottsförbundet 2005-09-20). Problemet är att
golfspelandet är väldigt ojämnt fördelat mellan olika grupper i befolkningen (SCB 2005-0112). Många saknar tid, pengar och möjlighet att ta sig ut till de golfklubbar som finns ofta nog
för att det ska bli ekonomiskt försvarbart. På ”pay and play”-banor behövs inget fast
medlemskap vilket passar många människor och kan sprida golfspelandet till nya delar av
befolkningen. Om golfsporten breddas ökar troligen acceptansen i samhället. Det är även
viktigt att hålla utåtriktade aktiviteter på och vid golfbanor, så att allmänheten upplever att
dessa ytor är tillgängliga även för dem. Många känner inte till att allemansrätten gäller på
golfbanor, eller är rädda för flygande golfbollar. Det gäller även att visa på det miljö- och
naturvårdsarbete som bedrivs av golfklubbar för att minska fördomar. Till exempel kan
informationsskyltar om kultur- och naturlandskapet runt och på banan synliggöra de värden
som vårdas av klubben. Kampanjer för samåkning och nyttjande av kollektivtrafiken är
viktiga insatser för miljön, eftersom bilkörning släpper ut växthusgaser och andra
föroreningar. Det kan även bidra till att öka medlemmarnas medvetenhet om och engagemang
i miljöfrågor. En sådan kampanj skulle även kunna utformas för att vara ett
påtryckningsmedel mot den nya leden som är planerad att gå genom skogen intill Viksjö GK.
Medlemmarna kan uppmuntras att gå, cykla eller ta bussen genom att t ex investera i
utrymmen med skåp för aktiva medlemmar, där de kan ha sin golfbag, så att det blir lättare att
ställa bilen. Kartor över kollektivtrafik, cykel- och gångvägar kan även sättas upp på en
anslagstavla, liksom busstidtabeller för hållplatsen utanför och tidtabeller för anslutande
pendeltåg. Ett ytterligare alternativ är att ha en dator som är tillgänglig för medlemmarna, så
att de kan söka bästa resväg över SL:s hemsida. För att underlätta för cyklister kan bra
lokalkartor med cykelvägar delas ut och en cykelreparerstation med pump och lagningskit kan
anläggas. Man kan även lotta ut 30-dagarskort, hjälmar eller cyklar bland de medlemmar som
ej tar bilen till klubben för att uppmuntra fler att ställa bilen.
Tolkningssäkerheten i flygbilder är god, men andelen grova ädellövträd och död ved
underskattas (Löfvenhaft & Ihse 1998, Löfvenhaft 2002). Flygbildstolkning är dock en
tolkning av verkligheten som alltid ger upphov till felkällor (ibid.). Flygbilder är centralt
projicerade vilket ger fel i bilden som ökar mot kanterna, vilket till viss del kan åtgärdas
genom inpassning mot ett ortografiskt fotografi (ibid.). I naturen är de ekologiska gränserna
diffusa och pennans bredd kan vid skala 1:30 000 även ge några meters felmarginal och vid
digitaliseringen av ytorna kan även små avvikelser ske (ibid.). Klassificeringssystemet är
dessutom en förenkling av verklighetens komplexa landskap och vissa generaliseringar måste
göras vid tolkningen (ibid.). Det skulle även behövas ett större inventeringsmaterial för att få
säkrare svar på studiens frågeställning som här besvaras. Helst skulle hela ytan på flera
golfbanor inventeras för att en jämförelse ska ge säkrare resultat.
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• Hyser golfbanor värdefulla och artrika biotoper?
Golfbanor anläggs ofta på åkermark och spelytan kan på många sätt jämföras med den
tidigare åkermarken. Trädhindren motsvarar de gamla åkerholmarna och vattenhindren
fungerar som småvatten. I tätorter eller intensivt brukade jordbruksbygder efterliknar
golfanläggningar det gamla jordbrukslandskapet mer än vad t ex villaförorter,
industribebyggelse eller stordriftsjordbruk gör. I det moderna jordbruket har många
småbiotoper ofta rationaliserats bort och hävden upphört. Troligen kan arter som gynnas av
öppen mark leva kvar på golfbanors naturmarker, eftersom hävden där har bibehållits och
igenväxningen förhindrats. Det är svårt att säga hur golfbanors ekologiska roll ser ut eftersom
varje bana har egna förutsättningar. I Viksjö innebär golfbanan ett stort tillskott av olika
biotoper, eftersom det mesta omkring är bebyggt. En stor skillnad mot omgivande
grönområden är förekomsten av ädellövskog och öppen mark som inte är gräsmatta.
Dessutom finns värdefulla torrängsfragment främst i skogsbryn med söderläge. I brynzoner
där olika naturtyper möts är variationen stor. I det gamla kulturlandskapet var dessa
övergångszoner breda med rikligt örtskikt, buskar och enstaka träd. Brynzoner är många och
ofta välskötta på golfbanor, vilket gör dem särskilt värdefulla. Där växer rikligt med buskar
som ger skydd och mat till många fåglar, som t ex törnskata. Även pollinerare hittar föda i
bryn och vilt kan beta i närheten av skogens skydd. Viksjö har genomgått en stor förändring
det senaste århundradet. Det mesta av åkrarna och naturmarken har bebyggts och skogen som
finns kvar brukas inte som tidigare. I det sammanhanget är förändringen av golfbanans mark
liten, där åkermarken har blivit spelyta och det mesta för övrigt är som innan. Runt
Nynäshamns GK har förändringarna inte varit så drastiska eftersom området ej har blivit
särskilt bebyggt. Däremot har naturmarkerna omkring antagligen växt igen mycket eftersom
de inte betas eller brukas som tidigare. Runt golfbanan däremot har man även i framtiden ett
intresse av att sköta biotoperna.
• Kan mångfalden i dessa biotoper bevaras eller utökas genom bra skötsel?
Biotoper bör skötas på liknande sätt som den markanvändning som har skapat naturtypen för
att bibehållas. Det gamla kulturlandskapet brukades intensivt, liksom golfbanor, och det är
delvis denna regelbundna störningsregim som har skapat mångfalden. Golfbanans biotoper
sköts för att underlätta spelet, släppa in ljus på banan och skapa en vacker omgivning, vilket
kan anpassas för att gynna även natur- och kulturvärden. I det gamla jordbrukslandskapet
odlade eller slåttrade man i stort sett all öppen mark och skogen betades samt tunnades ut
genom plockhuggning. Dessa brukningsmetoder lämpar sig väl för att hålla brynzoner runt
golfbanor öppna.
•

Hur stor roll spelar biotopernas storlek och fördelning på golfbanan för arternas
förekomst?
Ytornas fördelning verkar inte ha någon betydelse för örternas spridning på en så begränsad
yta som en golfbana. Spelytan är dessutom öppen, vilket t.o.m. kan underlätta för
vindspridning. Storleken på ytorna verkar vara mer betydelsefull, särskilt på golfbanor i
tätorter. Rent logiskt skulle man kunna tycka att det borde finnas plats för fler arter på en
större yta, men det borde även finnas en gräns där ökad ytstorlek inte längre ger ett större
artantal. Mängden arter begränsas även av ytans beskaffenhet och mängden arter inom
spridningsavstånd. Vissa arter etablerar sig dessutom inte på grund av lokal konkurrens. På
Nynäshamns GK verkade ytornas storlek inte ha någon betydelse för artantalet, medan de
större ytorna på Viksjö GK har större mängd arter än de små ytorna. Troligtvis är det den
artrika omgivningen som producerar mycket frön och underlättar spridning till Nynäshamns
GK. Även en liten yta blir då träffad av tillräckligt många arters frön. Runt Viksjö GK finns
det endast fragment av natur kvar, vilket ger en klenare fröpool. Då blir det viktigare med
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större ytor för att lyckas fånga in fler arters frön. Andra organismgrupper kan dock ha större
krav på biotopernas storlek och läge gentemot varandra. Terman (1998 & 2000a) samt Tanner
och Gange (2004) har studerat fåglars förekomst på golfbanor och konstaterat att de har
väldigt skilda biotopkrav.
• Är artrikedomen större på golfbanor längre ifrån tätorter än i tätorter?
Det är svårt att besvara frågan med det lilla material jag har. Jag hittade fler arter på Viksjö
GK, som ligger i en tätort, än på Nynäshamns GK som ligger på landsbygden, men arealen
jag undersökte på Nynäshamns GK var hälften så stor som den på Viksjö GK. Sannolikt finns
det fler arter på Nynäshamns GK än på Viksjö GK med tanke på omgivningarna. Andelen
”sällsyntare” arter är större på och runt Nynäshamns GK liksom andelen riktigt sällsynta arter
som helt saknades på Viksjö GK.
• Fungerar golfbanor som barriärer eller refuger för biologisk mångfald i landskapet?
Även om artrikedomen är större på golfbanor längre ifrån tätorter så är golfbanor troligen
viktigare för den biologiska mångfalden i tätorter där de utgör refuger för många arter.
Golfbanans biotoper utgör en viktig del av grönstrukturen i tätorter där naturområdena ofta är
få, små och splittrade. Arter som är beroende av öppen mark och hävd gynnas särskilt av
golfbanor. I alla fall verkar golfbanans biotoper vara viktiga för kulturlandskapets kärlväxter
och fåglar. I Storbritannien hittades en likvärdig mängd örter på 9 undersökta golfbanor, som i
det omgivande jordbrukslandskapet och förekomsten av fåglar, skalbaggar, humlor och träd
var större (Tanner & Gange 2004). I Kansas märktes ingen signifikant skillnad i artantal
mellan en golfbana och närliggande liknande naturmark, men vilka fågelarter som förekom
och hur de var fördelade skilde sig lite (Terman 2000a). Golfbanan hade lite färre fågelarter,
men högre individtäthet, medan naturområdet hade färre individer som var jämnare fördelade
mellan arterna (ibid.). Antalet trädarter och fågelarter korrelerar både på golfbanor och i andra
biotoper (Tanner & Gange 2004). I tätorter har golfbanor ofta fler trädarter än omgivningen
vilket gynnar fågellivet (ibid.). På landsbygden är hävdberoende biotoper vanligare än i
tätorter varför golfbanans roll för kärlväxter inte blir lika betydande.
Spelytan på golfbanor fungerar eventuellt som en barriär för vissa ryggradslösa djur (Tanner
& Gange 2004), men troligtvis motsvaras spelytans barriäreffekt av åkrarnas barriäreffekt i
odlingslandskapet. Denna barriäreffekt kan troligen motverkas om naturliga korridorer sparas
på golfbanor för att underlätta den lokala spridningen (Terman 2000a). Vissa arter som gärna
växer i ädellövskog eller på torräng fanns i andra naturtyper på golfbanorna, men inte i de
inventerade biotoperna. T ex fanns blåsuga varken på Viksjö GK:s eller på Nynäshamn GK:s
torrängar. Däremot fanns två exemplar uppe på hällmarken över femmans tee på Viksjö GK
och några exemplar i skogsbrynet mot åttans tee på Nynäshamns GK. Förhoppningsvis kan de
sprida sig, men för vissa arter fungerar nog golfbanan som en barriär. ”Sällsyntare” arter
minskade signifikant bland arter som hittades i många av ytorna på golfbanorna, jämfört med
bara en av ytorna, vilket verkar rimligt. Det behöver inte tyda på någon barriäreffekt, utan
beror snarare på att dessa arter är konkurrenssvaga eller dåliga på att sprida sig. Effekten var
minst på Nynäshamns GK, vilket visar på god spridningsförmåga och bra
etableringsmöjligheter.
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Slutsatser
Syftet med examensarbetet är att utarbeta en metod att använda flygbildstolkning, inventering
och GIS för att utforma långsiktigt ekologiskt hållbara skötselplaner för golfbanor. Golfbanor
kan bli bättre miljöanpassade och den biologiska mångfalden kan gynnas på sikt, om skötseln
utformas utifrån landskapsekologins och naturvårdsbiologins teorier.
I tätorter efterliknar golfanläggningar det gamla jordbrukslandskapet mer än annan urban
mark . Särskilt viktigt är inslagen av öppen gräsmark, fuktig gräsmark, torrängsfragment,
brynzoner, ädellövskog och småvatten. Ytornas fördelning verkar inte ha någon betydelse för
örternas spridning på en så begränsad yta som en golfbana. Storleken på ytorna verkar vara
mer betydelsefull, särskilt på golfbanor i tätorter. Sannolikt finns det fler arter på golfbanor på
landsbygden och andelen sällsynta arter verkar även vara större. Även om artrikedomen är
större på golfbanor längre ifrån tätorter så är golfbanor troligen viktigare för den ekologiska
mångfalden i tätorter där de utgör refuger för många arter, som kulturlandskapets kärlväxter
och fåglar. Golfbanans spelyta fungerar eventuellt som en barriär för vissa evertebrater
(Tanner & Gange 2004), men den barriäreffekten kan troligen motverkas om naturliga
korridorer sparas på golfbanor för att underlätta den lokala spridningen (Terman 2000a).
Biotoper bör skötas på liknande sätt som den markanvändning som har skapat naturtypen för
att bibehållas. Det gamla kulturlandskapet brukades intensivt, liksom golfbanor, och det är
delvis denna regelbundna störningsregim som har skapat mångfalden. Golfbanans biotoper
sköts idag för att underlätta spelet, släppa in ljus på banan och skapa en vacker omgivning,
vilket även kan kombineras med natur- och kulturmiljövårdens intressen.
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Bilagor
Klassificeringssystem (Bilaga 1)
Nivå 1

Nivå 2: Översiktskartering

Nivå 3: Skogstyper

Nivå
4:
Fukt

Nivå 5: Skötsel
av gräsmark

Nivå 6:
Skötsel av
skog

1

Bebyggd & hårdgjord mark
Tät bebyggelse utan vegetation

2

Tät bebyggelse m. inslag av veg.

3

Gles bebyggelse

4
Utan/med enstaka träd & buskar

5

Med träd/buskbestånd

6
7

Skog
Lövskog

8
Ädellövskog

9
Tät & ung

10

Tät & gammal

11

Gles & ung

12

Gles & gammal

13

Tät & ung

15

Tät & gammal

16

Gles & ung

17

Gles & gammal

18

Övrig lövskog

14

Barrskog

19
Hällmarkstallskog

20

Övrig barrskog

Blandskog

Hygge/plantskog

21
22

Tät & gammal

23

Gles & ung

24

Gles & gammal

25
26

Hygge/plantskog

Tät & ung

27

Tät & gammal

28

Gles & ung

29

Gles & gammal

30
31
32

Fuktig

33
Moderat-extensiv

34

Intensiv

35

Frisk

36
Moderat-extensiv

37

Intensiv

38

Torr

39
Moderat-extensiv

40

Intensiv

41

Gräsmark

42
Fuktig

Frisk

42

Tät & ung

Blandskog

Gräsmark m. buskar & träd Gräsmark m. buskar & träd

Gräsmark

Löpkod

43
Moderat-extensiv

44

Intensiv

45
46

Moderat-extensiv

47

Intensiv

48

Torr

49
Moderat-extensiv

50

Intensiv

51
52

Odlingsmark
Brukad åker eller vall

53

Nedlagd jordbruksmark

54

Ruff eller semiruff

56

55

Spelyta för golf

Golfgreen, tee eller fairway
Hällmark

Fuktig

57

frisk

58

Torr

59

Frisk

60

Hällmark

61
62

Vatten
Naturligt förekommande

63

Anlagd damm

64
65

Myrmark
Öppen myr

66
Med lövinslag

67

Med barrinslag

68

Trädklädd myr

69
Lövdominerad

70

Barrdominerad

71

Sumpskog

Linjeobjekt
Vattendrag/dike
Trädrad
Slånbärssnår
Sandbunker
Tee
Större stig
Väg
Större väg
Högt staket

72
Fuktlövskog

73

Barrsumpskog

74

Löpkod
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Punktobjekt
Småvatten
Solitärt bredkronigt ädellövträd
Lövträd
Lövträdsgrupp
Barrträd
Död ved
Torrbacke
Häll
Sandbunker
Tee
Hål
Byggnad
Våtmark
Green

Löpkod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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Definition av biotoperna (Bilaga 2)
Bebyggd och hårdgjord mark: Bebyggd och hårdgjord mark med upp till 50 %
täckningsgrad av vegetation.
Tät bebyggelse utan vegetation: <10 % vegetation.
Tät bebyggelse med inslag av vegetation: 10-30 % vegetation.
Gles bebyggelse: 30-50 % vegetation.
Utan/med enstaka träd och buskar
Med träd/buskbestånd
Skog: Barr- eller lövträd med ≥70 % krontäckning och >3 m höjd, med undantag för
hällmarkstallskog och gles ädellövskog.
Lövskog: ≥70 % lövträd.
Ädellövskog: ≥70 % lövträd varav minst 50 % ädellövträd.
Tät och ung: 1-2 tredjedelar av full trädhöjd
(ca 3-7 m), utan urskiljbara trädkronor.
Tät och gammal: >2 tredjedelar av full trädhöjd
(ca 7 m), utan urskiljbara trädkronor.
Gles och ung: 1-2 tredjedelar av full trädhöjd
(ca 3-7 m), utan urskiljbara trädkronor.
Gles och gammal: >2 tredjedelar av full trädhöjd
(ca 7 m), med urskiljbara trädkronor.
Övrig lövskog: ≥70 % lövträd.
Tät och ung: 1-2 tredjedelar av full trädhöjd
(ca 3-7 m), utan urskiljbara trädkronor.
Tät och gammal: >2 tredjedelar av full trädhöjd
(ca 7 m), utan urskiljbara trädkronor.
Gles och ung: 1-2 tredjedelar av full trädhöjd
(ca 3-7 m), utan urskiljbara trädkronor.
Gles och gammal: >2 tredjedelar av full trädhöjd
(ca 7 m), med urskiljbara trädkronor.
Barrskog: ≥70 % barrträd.
Hällmarkstallskog: 30-50 % krontäckning av tall på hällmark,
<30 % inslag av lövträd.
Övrig barrskog: ≥70 % barrträd.
Tät och ung: Tät homogen skog, ca 15-60 år.
Tät och gammal: Tät homogen skog, > ca 60 år.
Gles och ung: Gles heterogen skog, ca 15-60 år.
Gles och gammal: Gles heterogen skog, > ca 60 år.
Blandskog: 30-50 % inslag av lövträd i barrskog och 30-50 % inslag av barrträd
i lövskog.
Tät och ung: Tät homogen skog, ca 15-60 år.
Tät och gammal: Tät homogen skog, > ca 60 år.
Gles och ung: Gles heterogen skog, ca 15-60 år.
Gles och gammal: Gles heterogen skog, > ca 60 år.
Hygge/plantskog: Trädhöjd <3 m.
Gräsmark med buskar och träd: 20-50 % täckningsgrad av ädellövträd eller
20-70 % täckningsgrad av barr-, triviallöv- eller
blandträdsbestånd och/eller >20 % busktäckning.
Fuktig
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Intensivt skött
Moderat-extensivt skött
Frisk
Intensivt skött
Moderat-extensivt skött
Torr
Intensivt skött
Moderat-extensivt skött
Gräsmark: <20 % buskar och träd.
Fuktig

Moderat-extensivt skött
Intensivt skött
Frisk
Moderat-extensivt skött
Intensivt skött
Torr
Moderat-extensivt skött
Intensivt skött
Odlingsmark: Åker i bruk eller nyligen omställd odlingsmark. Odlingslott.
Brukad åker eller vall: Åker/vall i bruk eller odlingslott.
Nedlagd jordbruksmark
Spelyta för golf
Ruff eller semiruff: Extensivt skött kultiverad gräsmark som omger spelytan.
Fuktig
Frisk
Torr
Golfgreen, tee eller fairway: Intensivt skött och kultiverad spelyta.
Hällmark: Hällmark med <30 % busk- och trädtäckning.
Vatten: Öppet vatten
Naturligt förekommande
Anlagd damm
Myrmark

Öppen myr: Torvmark med <20 % träd- och busktäckning.
Med lövinslag: Träd- och busktäckning av lövträdsarter.
Med barrinslag: Träd- och busktäckning av lövträdsarter.
Trädklädd myr: Torvmark med 20-60 % träd- och busktäckning.
Lövdominerad: <50 % lövträd. Ca 1/3 av full trädhöjd i myrens
centrum.
Barrdominerad: <50 % barrträd. Lägre än omgivande skog.
Sumpskog: Tätt stående träd på fast fuktig mark. Krontäckning >60 %.
Fuktlövskog: Huvudsakligen lövträd.
Barrsumpskog: Huvudsakligen barrträd.
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Biotoper på och runt Viksjö GK (Bilaga 3)
Bebyggd och hårdgjord mark
Bebyggelsen (Figur 17) indelas i tre grundklasser efter bebyggelsetäthet. På golfbanor utgörs
den främst av byggnader och parkeringsplatser, där parkeringsytan i regel är störst. En del
bebyggelse som enstaka hus och hårdgjord mark som små stigar visas bara som punkt- eller
linjeobjekt.
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Vattensamling
Byggnad
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;;;
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Vattendrag /dike
Större stig
Väg
Högt staket
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Vatten
Tät bebyggelse
Gles bebyggelse
Övrig mark
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Åtgärdsförslag
Byggnaderna bör vara
energihushållande och ha
sopsortering. De små
stigarna inne på banan
bör ses över regelbundet,
eftersom de är bekväma
för golfare att ta sig fram
på och skyddar
omgivningen ifrån
onödigt slitage.

S
0

0.5

1 kilometer

Figur 17: Bebyggd och hårdgjord mark vid Viksjö GK.

Skog
Generellt sett finns
det några
gemensamma
skötselråd för skog.
Artrikedomen gynnas
t ex av en stor
variation i trädslag,
ålder på träden,
skogens täthet (Figur
18) mm vilket går att
styra genom riktad
skötsel (SkogForsk
1996).
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Övrig mark
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Figur 18: Skogens ålder och täthet vid Viksjö GK.

Träden kan behöva gallras ut en del, men viktigt är då att spara de sällsyntare träden på
bekostnad av de vanligare. Enstaka unga träd bör sparas för att säkerställa beståndets
fortlevnad och ge en varierad åldersfördelning i skogen. Gamla träd bör ej huggas, utan få
självdö. De blir efter hand värdar för många svampar, lavar och insekter. Död ved har många
arter knutna till sig, eftersom variationen nästan är obegränsad och det tidigare har funnits
mycket död ved i skogen (de Jong, et al., 2004). Trädslag, dödsorsak, diameter, ålder,
nedbrytningsgrad, olika delar av trädet, mikroklimat och mycket annat kan kombineras ihop
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till en stor mängd nischer för vedlevande arter (ibid.). Flera arter har generella krav för att
trivas, men många är strängt specialiserade (ibid.). Hälften av de svenska vedlevande arterna
förekommer bara på lövträd och drygt en tredjedel bara på barrträd (ibid.). Generellt sett hyser
grov ved en större artrikedom än klenare ved, eftersom den kan rymma fler arter och har
längre nedbrytningstid (ibid.). Om ett dött träd behöver huggas för att det innebär en
säkerhetsrisk för golfspelare eller andra människor, är det bra att lämna en så hög stubbe som
möjligt. Det är också viktigt att lämna resten av trädet kvar. Är det en olämplig plats för en
liggande stam kan man flytta den, helst till ett soligt läge. Det gynnar många vedlevande arter.
Man ska alltid röja försiktigt för att undvika en stor röjgödslingseffekt av allt dött material.
Röjgödslingseffekten kan minskas genom borttransport av stora delar av den huggna veden,
men de multnande rotsystemen i marken kommer hur som helst att ge ett näringstillskott.
Risken med för kraftiga röjningar är att de örter som skulle gynnas av den ökade
solinstrålningen konkurreras ut av mer näringskrävande och dominerande växter. Det är bra
att samla ihop grenar och löv i högar här och där, som igelkotten kan övervintra i och snoken
kan lägga sina ägg i. Dessutom trivs där många evertebrater.
Det är viktigt att behålla många stora snår, både inne i skogen och i brynen. Särskilt buskar
med taggar eller tornar ger bra skydd åt många djur och är viktiga boplatser åt fåglar som t ex
törnskatan. Fruktbärande buskar ger även föda åt många arter. Små buskar som sprider sig bör
hållas efter så att de inte gör skogen svårframkomlig och konkurrerar ut fältskiktet. Främst ska
man röja undan de arter som dominerar buskskiktet, som slånbär och nypon. De som är mer
ovanliga bör sparas, som till exempel olvon.

Ädellövskog
De svenska ädellövträden är ek, ask, alm, lind, lönn, fågelbär, bok, avenbok och hassel. På
Viksjö GK (Figur 19) och Nynäshamns GK är eken det starkt dominerande ädellövträdet.
Ädellövskogen har minskat i Sverige, mycket på grund av det moderna skogs- och jordbruket.
Många arter är knutna till ädellövskog. Fältskiktet skiftar starkt efter ljusinstrålning. I glesa
ädellövskogar är fältskiktet tätt och domineras av gräs, men där finns också många örter. Är
krontäckningen tät blir fältskiktet glest och består främst av några få arter med örter. En
ädellövskog som inte sköts växer igen fort. Hassel kan till exempel lätt breda ut sig. En vanlig
variant av ädellövskog är kombinationen av ek och hassel. De växer ofta på lite torrare
marker. I fuktigare ädellövskog blir vegetationen lundartad. Hasseln trivs även där, samt örter
som trolldruva och tandrot.
Åtgärdsförslag
Igenväxning bör hindras, men vissa partier får gärna vara tätare, eftersom stor variation
gynnar fler arter.
Hassel kan med fördel
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Övrig lövskog
Övrig lövskog (Figur 20) består huvudsakligen av triviala lövträd, som björk, asp, al, sälg och
rönn, men det kan även finnas ett stort inslag av ädellövträd och barrträd (Bilaga 2). Gamla
aspar ett stort biologiskt värde för bland annat fåglar, evertebrater, svampar, lavar och mossor
(Delin 2004). I den boreala zonen spelar aspen en central roll för artbevarandet (ibid.). Asp är
en pionjärart som gynnas av god kvävetillgång och kan konkurrera med gran (ibid.).
Fältskiktet kan vara mycket varierat. Ju större tillgång på solljus och vatten, desto större andel
örter blir det. I mer torra och näringsfattiga lägen dominerar gräs, ris, mossor och lavar.
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Åtgärdsförslag
Samma som för
ädellövskogen, men det
är även viktigt att spara
aspar, särskilt om de är
gamla. Aspar som
behöver huggas bör
ringbarkas och få självdö
(Delin 2004). Då
försvagas rotsystemet,
vilket minskar risken för
rotskott (ibid.). En annan
metod är att hugga träden
vid brösthöjd (ibid.).
Större stammar får gärna
stå kvar som död ved
(ibid.).

Figur 20: Fördelning av övrig lövskog vid Viksjö GK.

Hällmarkstallskog
På hällmark med ett tunt
jordlager växer främst
tallar, vilket har gett
namn åt hällmarkstallskogen (Figur 21).
Tallar har djupa rötter
som kan söka sig ner i
sprickor efter vatten,
näring och fäste. Vissa
lövträd, som t ex ekar
och rönnar klarar också
torka bra. Fältskiktet
består främst av lavar,
men även mossor och ris.
Gräs och enstaka örter
finns där jordlagret är tjockare.

;
;;; ;;
; ;; ;
;
;;; ;

#

;;

;

Vattendrag /dike
Större stig
Väg
Högt staket

#

Vatten
Hällmarkstallskog
Övrig mark

#

N
W

Vattensamling
Byggnad

#

E
S

0

0.5

1 kilometer

Figur 21: Hällmarkstallskogens fördelning vid Viksjö GK.

Åtgärdsförslag
Hällmarkstallskogen bör vara relativt ostörd och lämnas för fri utveckling. Den begränsade
vatten- och näringstillgången förhindrar effektivt igenväxning. Viktigt är att hindra folk från
att trampa sönder lavtäcket. Lavar växer mycket långsamt och är därför känsliga. Behöver
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folk passera igenom ett sådant område kan det vara bra att anlägga en stig för att minska det
allmänna slitaget.

Övrig barrskog
Övrig barrskog (Figur
22) består framför allt av
blåbärsgranskog, som är
landets vanligaste
skogsbiotop. Lövinslaget
växlar kraftigt.
Fältskiktet består främst
av blåbär och andra ris,
men det är även mycket
mossor och lavar, samt
lite gräs och örter.
Fuktigare barrskog har
större inslag av örter,
starr och gräs. Torrare
barrskog har större andel
tall, samt ris, mossor och lavar.
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Figur 22: Fördelning av övrig barrskog vid Viksjö GK.

Åtgärdsförslag
Det är viktigt att hålla skogen någorlunda öppen och varierad. Skogsbruk och skogsbete har
tidigare hållit skogarna mycket ljusare än idag (SkogForsk 1996). Förr brann skogen i
genomsnitt var 70:e år, vilket gav plats för lövträd och gav varierade skogar (ibid.). Vissa
fuktigare bestånd brann till exempel mycket sällan, medan torrare ytor brann oftare (ibid.).
Dessutom högg man främst gran och tall, vilket också gynnade lövträden, som idag behöver
värnas (ibid.). Små föryngringsytor som huggs och efterbränns ger barrskogen ett större
lövinslag och kan gynna brandberoende arter. Glesare skogspartier kan skapas genom
plockhuggning av främst unga och medelålders träd. De äldre träden bör helst få självdö för
att öka inslaget av död ved i skogen. Vissa områden får gärna lämnas till fri utveckling så att
en urskogslik karaktär får utvecklas. Döda träd och vindfallna stammar ska där få multna på
plats och ge närning åt nya plantor. På så sätt föryngras skogen successivt.

Blandskog
Runt Viksjö GK dominerar arealen blandskog (Figur 23), vilken är mycket varierad beroende
på bl a näringstillgång och vatten. Dominerande trädslag kan vara barrträd eller lövträd, både
ädel- eller triviallöv.
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Åtgärdsförslag
Blandskogar behöver en del skötsel för att bevaras, utöver den grundläggande skogsskötseln.
Vill man ha kvar en blandning måste granar aktivt hållas efter. De är i regel mer
konkurrenskraftiga än lövträden och tar lätt över. Plockhuggning och små hyggesöppningar
som efterbränns kan användas för att behålla lövinslaget och på så sätt behålla en blandskog.
En annan fråga är om det är bättre att restaurera vissa av blandskogsytorna till lövskog,
eftersom det oftast är fråga om lövskogar som har fått växa igen.

Gräsmark med buskar och träd
Gräsmark med buskar
och träd (Figur 24) är
ofta gräsmark som
håller på att växa igen.
Där finns ungefär
samma arter som på
motsvarande öppna
gräsmarker, men vissa
örter kan ha
konkurrerats ut vid
igenväxningen.
Däremot trivs många
fåglar och däggdjur
bättre när det finns snår
att söka skydd i (Pärt,
et al. 1999).
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Figur 24: Fördelning av gräsmark med buskar och träd vid Viksjö GK.

I biotopklassen gräsmark med buskar och träd ingår bland annat hagmarker. Hagmarker är
fortfarande relativt vanliga i Sverige, men de minskar snabbt (Pärt, et al. 1999). Många av
odlingslandskapets fåglar är beroende av hagmarksartade biotoper för sin häckning och
många av dessa fågelarter har minskat kraftigt, som stare och gröngöling (ibid.). För att
hagmarksgynnade fågelarter ska finna tillräckligt med föda och skydd behövs åtminstone 10
procent busktäckning på ängsmarken, medan örtskiktet däremot mår bättre av lägre
busktäckning (ibid.).
Åtgärdsförslag
Oavsett om man vill gynna växter eller fåglar, så är det viktigt att upprätthålla bete och ej
gödsla marken (Pärt, et al. 1999). Får har traditionellt betat på golfbanor men även nötboskap
fungerar bra. Alternativt kan marken hållas öppen med årlig slåtter och viss buskröjning då
snåren breder ut sig för mycket. Det är viktigt att eftersträva många buskarter, men taggiga
och fruktbärande buskar är värda att gynnas, eftersom de ger föda och skydd åt fåglar och
andra organismer. T ex lever 55 olika fjärilsarter på hagtorn och 73 arter på slån (Appelquist
& Svedlund 1998 genom Jordbruksverket 2003). Särskilt större snår är lämpliga boplatser och
bör sparas, men ibland kan de behöva minskas ner i omfång för att inte sprida sig över hela
gräsmarken.

Gräsmark
Gräsmarker (Figur 25) varierar mycket i artrikedom beroende på näringstillgång, fukt och
skötsel. Gemensamt för gräsmarker är att de blir artrikare vid regelbunden hävd med lång
kontinuitet. De mest artrika gräsmarkerna är välhävdade slåtterängar, som har utarmats på
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näring under lång tid, vilket har gett plats för specialisering. På ogödslade torrängar dominerar
smalbladiga gräsarter och konkurrenssvaga örter. Artrikedomen kan bevaras länge på
torrängar, trots att hävden har upphört, eftersom konkurrensstarka arter ej klarar det torra och
näringsfattiga läget. Friska ängsmarker är beroende av regelbunden slåtter för att behålla en
rik och frodig örtflora. Fuktiga ängsmarker kan vara mycket artrika, men ofta har
successionen störts av övergödning från jordbruk samt utdikningar och medföljande
dumpning av muddermassor. På muddermassor trivs dock ruderatväxter, varav vissa kan vara
sällsynta. I Düsseldorf hade kraftigt störda ruderatmarker den högsta artrikedomen när det
gällde kärlväxter och fjärilar (Gödde et al., 1995 genom Hedblom 2005).
Golfbanan är anlagd på nedlagd åkermark, vilket innebär att någon hävdgynnad fröbank
troligen ej vilar i marken. Åkermarken har sannolikt blivit gödslad, vilket minskar
förutsättningen för en framtida artökning genom sakta näringsutarmning med hjälp av hävd.
Detta gäller troligen det mesta av den friska gräsmarken som banan domineras av, vilken till
stor andel består av ruff och spelyta. Konkurrensstarka arter, som bredbladiga gräs, dominerar
på golfbanans friska gräsmarker och endast få örter förekommer, som till exempel maskros,
vitklöver och groblad.
På golfbanans område finns det en öppen torräng (Figur 9 och en starrdominerad fuktäng med
bland annat darrgräs och ängsruta (Figur 25) som är särskilt viktiga att sköta. I övrigt är de
torra gräsmarkerna ganska igenväxta och de fuktiga gräsmarkerna ganska skadade av bl a
dikningar.
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Figur 25: Fördelning och skötsel av öppen gräsmark vid Viksjö GK.

Åtgärdsförslag
Gemensamt för alla gräsmarker är att de är beroende av hävd för att bestå. Annars växer de
snabbt igen med buskar och träd. Artrikedomen ökar även i längden vid årlig hävd. Slåtter är
alltid att rekommendera där det är möjligt, eftersom det inte ger trampskador och selektion
genom djurens födopreferenser.

På våren bör ängsmarken fagas, det vill säga städas och räfsas för att underlätta slåttern,
minska mossbildningen, ta bort förna som kväver vegetationen samt gynna ängsfloran genom
att ljus, luft och värme når marken (SNF 2005-08-29). Slåtter bör ske på sensommaren när de
flesta arter har hunnit sätta frö (ibid.). Vid slåtter bör skärande redskap som lie eller
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slåtterbalk användas, eftersom de är varsamma mot växtligheten (ibid.). Mogna frön sprids
vid slåttern, räfsningen och torkningen samt när höet forslas bort (ibid.). Därför är det viktigt
att låta höet torka på ängen (ibid.). Vänds höet en eller ett par gånger påskyndas torkningen
samtidigt som frön sprids ut (ibid.). Det torkade höet måste tas bort från ängen och om det
inte går att ge bort som djurfoder kan det komposteras (ibid.).
Lövträd fungerade som närsaltspumpar för ängsmarker som sakta utarmades vid den
upprepade bortförseln av hö och skapade en växling av ljus och skugga som var bra för
ängens mångfald (ibid.). Har ängen träd bör man återuppta eller påbörja hamling, vilket bör
ske på sensommaren (ibid.). På hösten är det bra med nötboskap som efterbetar ängen,
eftersom det tätar och gödslar delar av grässvålen samtidigt som biomassa och växtnäring förs
bort (ibid.). Trampet ger små sår i grässvålen vilket förbättrar groningsmöjligheterna för
många ängsarter och kan ge större variation på ängen (ibid.). På svåråtkomliga och ojämna
ytor är bete även lämpligt. Traditionellt sett betades golfbanor av får, men även nötboskap
fungerar bra. All form av gödsling ska undvikas. Gräsklipp från spelytan ska till exempel inte
spridas i omgivningen, utan bör komposteras. Kompostjorden kan användas som
jordförbättringsmedel på banan och i planteringar. Under vinterhalvåret bör oönskade träd och
buskar rensas från ängsmarkerna (ibid.).

Hällmark
För hällmarken (Figur 26) gäller ungefär samma saker som för hällmarkstallskogen, fast
hällmark har ett så tunt jordtäcke och är så torr att det knappt överlever några träd.
Åtgärdsförslag
Hällmarker behöver
ingen skötsel, men bör
skyddas från slitage.
Lavarna i fältskiktet är
känsliga för exempelvis
trampskador och
återhämtar sig mycket
långsamt.
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Figur 26: Fördelning av hällmark och vatten vid Viksjö GK.

Vatten
På golfbanor anläggs vattenhinder för att försvåra spelet (Figur 26). Biologiskt sett kan detta
gynna arter som är anpassade till kulturlandskapets småvatten, om de anläggs och sköts rätt.
Vattensystem har även en viktig roll i landskapet som näringsfixerare.
Åtgärdsförslag
Runt småvatten och diken ska alltid en bred ogödslad zon hållas. På så sätt undviks en viss
borttransport av näringsämnen. Vattenhinder bör alltid anläggas med flacka stränder, så att
groddjur och sjöfågel kan ta sig i och upp och material ej så lätt rasar i. Små flottar eller stora
block kan fungera som häckningsplatser och särskilda holkar kan sättas upp för knipor. Vid
kraftig igenväxning kan det krävas rejäla muddringar för att bli av med överskottsnäring och
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material. Diken bör helst anläggas eller restaureras så att de slingrar för att efterlikna naturliga
vattendrags meandring. På så sätt får vattnet längre väg att gå, vilket ökar syresättningen och
vattenreningen. Även diken bör ha flacka kanter för djurlivets skull, men dessutom undviks
att material ramlar i och dämmer upp vattenflödet.

Fuktlövskog
På Viksjö GK finns bara en liten yta med fuktlövskog (Figur 27), som även har blivit utdikad.
Fuktlövskog har blivit allt ovanligare i takt med att skogsbolagen har dikat ut skog för att göra
den mer produktiv. Det är viktigt att bevara den fuktlövskog som finns kvar, eftersom den
fixerar näringsämnen och hyser en stor biologisk mångfald. Oftast dominerar al på fuktiga
marker, men även glasbjörk trivs bra. Fältskiktet kan skifta mycket. På torrare mark, som
alsocklar, trivs högörter och på sumpigare mark finns mycket starr, säv, vattenväxter och
mossa.
Åtgärdsförslag
Viktigast är att låta
marken vara fuktig. Man
kan täppa igen diken för
att återskapa eller
förstärka fuktlövskog där
den tidigare har
dränerats. Skogen bör
även hållas efter så att
den inte slyar igen, vilket
lätt händer om marken
blir för torr.
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Figur 27: Fördelning av fuktlövskog vid Viksjö GK.

Ruff och semiruff
Golfbanor anläggs i regel
på åkermark som inte har
någon artrik fröbank att
gynna. Ruffen upptar större
delen av golfbanan och
ligger ofta på den forna
åkermarken (Figur 28).
Ruffen dräneras eller
bevattnas för att alltid vara
frisk, vilket gör att några få
konkurrensstarka arter
dominerar. Ibland gödslas
även ruffen vilket
ytterligare gynnar
konkurrensstarka arter.
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Figur 28: Ruff och semiruff på Viksjö GK.
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Åtgärdsförslag
Ruffen är i regel artfattig eftersom den ligger på gammal gödslad åkermark och det är oftast
inte värt besväret att försöka göra något åt det. Däremot kan man sköta ruffen på ett
kretsloppsenligt sätt. T ex bör endast finhackande gräsklippare användas, så att klippet kan
spridas direkt i ruffen. På så sätt återgödslas marken vilket gör att gödsling kan undvikas och
dessutom blir inget gräsklipp dumpat i golfbanans värdefulla biotoper. Att slippa gödsla
golfbanan och hantera så mycket gräsklipp är lönsamt både för miljön och för golfklubbens
ekonomi. Bevattning bör ske så lite som möjligt, men om det är nödvändigt att vattna bör det
främst ske på kvällstid för att minska avdunstning.

Golfgreener, tee och fairways samt odlingsmark fanns också på och vid golfbanan, men får
inga skötselråd här. Odlingsmarken hör inte till banan och spelytornas skötsel är ett område
som inte tas upp i detta arbete.
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Inventeringsunderlag (Bilaga 4)

Ädellövskog
Yta nr:

Trädskiktet
Trädarter: (Ta med 3 vanligaste trädarterna, i rangordning)
Trädtäckningsgrad (krontäckningsgrad i procent)
Nu:
Önskad:
Tips:

Dominerande arter i fältskiktet
(Högst 3 av varje, med den vanligaste arten först osv. Numrerade i turordning sinsemellan.
Ungefärlig procentuell förekomst.)
Gräs:
 Dominans av smalbladiga gräsarter
 Dominans av bredbladiga gräsarter
Örter:
Buskar:
Marktäckningsgrad:

Indikatorarter
(Antal reproducerande individer. För blåsippa varje klunga, eftersom individer är svåra att
särskilja.)
Örter:
Trolldruva
Skogsknipprot
Vitpyrola
Svinrot
Tvåblad
(Blåsippa)
Buskar:
Olvon
Skogstry
Måbär
Slån
Hassel
Övriga anteckningar: (fuktighet, blockighet, skötselråd mm)
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Torräng
Yta nr:

Substrat
(Andel i procent. Vid annan mark, beskriv.)
Hällmark:
Ängsmark:
Annan mark:

Dominerande arter i fältskiktet
(Högst 3 av varje, med den vanligaste arten först osv. Numrerade i turordning sinsemellan.
Ungefärlig procentuell förekomst. Ta med alla trädarter, i rangordning)
Gräs:
 Dominans av smalbladiga gräsarter
 Dominans av bredbladiga gräsarter
Örter:
Buskar:
Trädarter:
Marktäckningsgrad:

Indikatorarter
(Antal reproducerande individer)
Örter:
Mandelblom
Blåsuga
Tjärblomster
Brudbröd
Mandelblom
Färgkulla
Mörkt kungsljus
Vitblära
Buskar:
Nypon
Rönn
Slån
En
Övriga anteckningar:
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Inventeringsunderlag för Viksjö GK (Bilaga 5)

Ädellövskog Viksjö
Yta nr: 1

Trädskiktet
Trädarter: (Ta med de 3 vanligaste trädarterna, i rangordning) Ek, asp, björk
Trädtäckningsgrad (krontäckningsgrad i procent)
Nu: 40-70
Önskad: 30-50
Tips: Hugg tallen och en del sly. Röj även en del nypon, men bara små buskar. Låt snår bildas
här och var. Särskilt i brynet.

Dominerande arter i fältskiktet
(Högst 3 av varje, med den vanligaste arten först osv. Numrerade i turordning sinsemellan.
Ungefärlig procentuell förekomst.)
Gräs: Lundgröe, piprör, hundexing
1
x Dominans av smalbladiga gräsarter
x Dominans av bredbladiga gräsarter
Örter: Rödklöver, skogsklöver, natt och dag
2
Buskar: Nypon, slån, hassel
3
Marktäckningsgrad: 90-100 %

Indikatorarter
(Antal reproducerande individer. För blåsippa varje klunga, eftersom blomningen redan har
varit)
Örter:
Blåsippa 156
Trolldruva Vitpyrola 3
Liten blåklocka Buskar:
Olvon Skogstry 1
Måbär 6
Slån 57
Hassel 7
Getapel Övriga anteckningar: (fuktighet, blockighet, skötselråd mm) Torrt. Inslag av torrängsflora.
Fuktigare längst bort. Pyrolan på mitten, efter grinden, under ek.
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Artlista: Ädellövskogsyta 1, Viksjö
Örter 56 st
Backvial
Backvicker
Bergmynta
Blåbär
Blåsippa
Brännässla
Daggkåpa
Fyrkantig johannesört
Groblad
Gråbo
Gråfibbla
Gullris
Gulmåra
Gulvial
Gökärt
Hagfibblor
Hallon
Humleblomster
Hundkex
Hönsarv
Kardborre…
Klasefibbla
Klöver…
Korsört
Kråkvicker
Kärringtand
Liljekonvalj
Löktrav
Maskros
Midsommarblomster
Mjölkört
Natt och dag
Nejlikrot
Ormöga
Rödklöver
Röllika
Sandlusern
Skogsklöver
Smultron
Stenbär
Stor blåklocka
Stormåra
Te-veronika
Tjärblomster
Vanlig smörblomma
Viol…
Vitklöver
Vitmåra
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Vitpyrola
Vitsippa
Åkertistel
Åkerförgätmigej
Älgört
Ängshaverrot
Ärenpris
Ormbunksväxter 2 st
Träjon
Örnbräken
Gräs och halvgräs 13 st
Bergslok
Fårsvingel
Hundexing
Lundgröe
Piprör
Timotej
Vitgröe
Vårbrodd
Vårfryle
Ängsfryle
Ängsgröe
Ängshavre
Ängskavle
Buskar 9 st
En
Hassel
Måbär
Nypon
Oxbär
Rönn
Slån
Sälg
Vildkaprifol

Träd 9 st
Asp
Björk
Ek
Fågelbär
Gran
Oxel
Tall
Tyskoxel
Vildapel

Ädellövskog Viksjö
Yta nr: 2

Trädskiktet
Trädarter: (Ta med 3 vanligaste trädarterna, i rangordning) Ek, asp lönn
Trädtäckningsgrad (krontäckningsgrad i procent)
Nu: 30-100
Önskad: 30-50
Tips: Röj hassel, skogstry och måbär.

Dominerande arter i fältskiktet
(Högst 3 av varje, med den vanligaste arten först osv. Numrerade i turordning sinsemellan.
Ungefärlig procentuell förekomst.)
Gräs: Lundgröe, hundexing, bergslok
1
x Dominans av smalbladiga gräsarter
 Dominans av bredbladiga gräsarter
Örter: Brännässla, löktrav, liljekonvalj
3
Buskar: Skogstry, hassel, måbär
2
Marktäckningsgrad: 70-100 %

Indikatorarter
(Antal reproducerande individer. För blåsippa varje klunga, eftersom blomningen redan har
varit)
Örter:
Blåsippa 2
Trolldruva Vitpyrola Liten blåklocka Buskar:
Olvon 13
Skogstry 68
Måbär 40
Slån Hassel 62
Getapel 3
Övriga anteckningar: (fuktighet, blockighet, skötselråd mm) Torr på bergsknallen i mitten. I
övrigt lundartad, men igenväxt.
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Artlista: Ädellövskogsyta 2, Viksjö
Örter 36 st
Backvicker
Bergsyra
Blodrot
Blåbär
Blåsippa
Brännässla
Flenört
Fyrkantig johannesört
Getrams
Groblad
Grässtjärnblomma
Gårdsskräppa
Gökärt
Hallon
Hampdån
Humle
Hundkex
Kirskål
Kärleksört
Löktrav
Midsommarblomster
Nejlikrot
Skelört
Skogsklöver
Smultron
Stenbär
Stinknäva
Stormåra
Te-veronika
Vanlig smörblomma
Vintergröna
Vitmåra
Vitplister
Vitsippa
Åkerbinda
Åkertistel

Gräs och halvgräs 8 st
Bergslok
Fårsvingel
Hundexing
Lundgröe
Piprör
Vårfryle
Ängsgröe
Ängshavre
Buskar 11 st
Druvfläder
En
Getapel
Hassel
Järnek
Måbär
Oxbär
Rönn
Skogstry
Spirea
Syren
Träd 8 st
Asp
Björk
Ek
Fågelbär
Gran
Lönn
Oxel
Plommon

Ormbunksväxter 1 st
Stensöta
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Ädellövskog Viksjö
Yta nr: 3

Trädskiktet
Trädarter: (Ta med 3 vanligaste trädarterna, i rangordning) Ek, gran, asp
Trädtäckningsgrad (krontäckningsgrad i procent)
Nu: 50
Önskad: 50
Tips: Röj lite buskar och gran i södra delen.

Dominerande arter i fältskiktet
(Högst 3 av varje, med den vanligaste arten först osv. Numrerade i turordning sinsemellan.
Ungefärlig procentuell förekomst.)
Gräs: Lundgröe, vitgröe, hundexing
1
x Dominans av smalbladiga gräsarter
 Dominans av bredbladiga gräsarter
Örter: Brännässla, vitklöver, rödklöver
2
Buskar: Skogstry, hassel, måbär
3
Marktäckningsgrad: 90-100 %

Indikatorarter
(Antal reproducerande individer. För blåsippa varje klunga, eftersom blomningen redan har
varit)
Örter:
Blåsippa 100
Trolldruva Vitpyrola Liten blåklocka 5
Buskar:
Olvon 3
Skogstry 23
Måbär 9
Slån Hassel 15
Getapel Övriga anteckningar: (fuktighet, blockighet, skötselråd mm) Välhävdad mark. Utom södra
delen. Där var buskigt och trädgårdskompost.
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Artlista: Ädellövskogsyta 3, Viksjö
Örter 39 st
Backvicker
Blåbär
Blåsippa
Brännässla
Daggkåpa
Femfingerört
Fyrkantig johannesört
Groblad
Gråbo
Grässtjärnblomma
Gulvial
Gökärt
Hallon
Hampdån
Harsyra
Hundkex
Kärleksört
Liljekonvalj
Liten blåklocka
Lomme
Maskros
Midsommarblomster
Nejlikrot
Prästkrage
Rödklöver
Röllika
Skogsklöver
Skogssallat
Smultron
Stinknäva
Stormåra
Te-veronika
Vanlig smörblomma
Vitklöver
Vitsippa
Vårsmörblomma
Åkertistel
Ängshaverrot
Ärenpris

Ormbunksväxter 3 st
Stensöta
Träjon
Örnbräken
Gräs och halvgräs 8 st
Bergslok
Hundexing
Lundgröe
Piprör
Timotej
Vitgröe
Ängsgröe
Ängskavle
Buskar 8 st
Hassel
Hägg
Måbär
Nypon
Rönn
Skogstry
Sälg
Vildkaprifol
Träd 5 st
Asp
Ek
Fågelbär
Oxel
Tall
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Ädellövskog Viksjö
Yta nr: 4

Trädskiktet
Trädarter: (Ta med 3 vanligaste trädarterna, i rangordning) Ek, asp, björk
Trädtäckningsgrad (krontäckningsgrad i procent)
Nu: 40
Önskad: 20
Tips: Hugg mkt björk, asp, gran och tall. Öppna upp gläntan igen runt stora eken.

Dominerande arter i fältskiktet
(Högst 3 av varje, med den vanligaste arten först osv. Numrerade i turordning sinsemellan.
Ungefärlig procentuell förekomst.)
Gräs: Hundexing, tuvtåtel, lundgröe
2
 Dominans av smalbladiga gräsarter
x Dominans av bredbladiga gräsarter
Örter: Stenbär, humleblomster, vanlig smörblomma
1
Buskar: Hassel, slån, måbär
3
Marktäckningsgrad: 50-100 %

Indikatorarter
(Antal reproducerande individer. För blåsippa varje klunga, eftersom blomningen redan har
varit)
Örter:
Blåsippa Trolldruva Vitpyrola Liten blåklocka Buskar:
Olvon Skogstry Måbär 8
Slån 15
Hassel 18
Getapel Övriga anteckningar: (fuktighet, blockighet, skötselråd mm) Dränerat med dike. Stor ek i
mitten.
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Artlista: Ädellövskogsyta 4, Viksjö
Örter 20 st
Backvicker
Blåbär
Brudbröd
Brännässla
Flenört
Hallon
Humleblomster
Löktrav
Midsommarblomster
Skogssallat
Smultron
Stenbär
Stormåra
Te-veronika
Vanlig smörblomma
Viol…
Vitmåra
Vitsippa
Åkertistel
Älgört

Ormbunksväxter 1 st
Träjon
Gräs och halvgräs 3 st
Hundexing
Lundgröe
Tuvtåtel
Buskar 8 st
Hassel
Hägg
Måbär
Nypon
Rönn
Slån
Sälg
Äkta fläder
Träd 4 st
Asp
Ek
Gran
Tall
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Ädellövskog Viksjö
Yta nr: 6

Trädskiktet
Trädarter: (Ta med 3 vanligaste trädarterna, i rangordning) Ek, gran, asp
Trädtäckningsgrad (krontäckningsgrad i procent)
Nu: 30-60
Önskad: 30-50
Tips: Hugg all gran.

Dominerande arter i fältskiktet
(Högst 3 av varje, med den vanligaste arten först osv. Numrerade i turordning sinsemellan.
Ungefärlig procentuell förekomst.)
Gräs: Lundgröe, ängshavre, ängsgröe
2
x Dominans av smalbladiga gräsarter
x Dominans av bredbladiga gräsarter
Örter: Natt och dag, örnbräken, liljekonvalj
1
Buskar: Slån, måbär, rönn
3
Marktäckningsgrad: 10-100 %

Indikatorarter
(Antal reproducerande individer. För blåsippa varje klunga, eftersom blomningen redan har
varit)
Örter:
Blåsippa 188
Trolldruva Vitpyrola Liten blåklocka Buskar:
Olvon Skogstry 1
Måbär 23
Slån 160
Hassel Getapel Övriga anteckningar: (fuktighet, blockighet, skötselråd mm) Mkt klipp och jordproppar från
golfbanan. Torrt och mkt berg i dagen.
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Artlista: Ädellövskogsyta 6, Viksjö
Örter 48 st
Backvicker
Bergsyra
Blodrot
Blåbär
Blåsippa
Brännässla
Daggkåpa
Femfingerört
Fyrkantig johannesört
Getrams
Groblad
Gulmåra
Gårdsskräppa
Gökärt
Hallon
Hampdån
Humleblomster
Kärleksört
Kärringtand
Liljekonvalj
Lingon
Ljung
Maskros
Midsommarblomster
Natt och dag
Rödklöver

Skelört
Skogsfibblor
Skogsklöver
Skogssallat
Smultron
Stenbär
Stinknäva
Stormåra
Te-veronika
Tjärblomster
Vanlig smörblomma
Viol…
Vitmåra
Vitsippa
Vårtörel
Åkertistel
Älgört
Ängskovall
Ängssyra
Ärenpris
Ormbunksväxter 2 st
Stensöta
Örnbräken
Gräs och halvgräs 10 st
Bergslok

Fårsvingel
Hundexing
Lundgröe
Slankstarr
Vårbrodd
Vårfryle
Ängsgröe
Ängshavre
Ängskavle
Buskar 7 st
En
Hägg
Nypon
Rönn
Skogstry
Slån
Sälg
Träd 7 st
Asp
Björk
Ek
Gran
Lönn
Oxel
Vildapel
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Ädellövskog Viksjö
Yta nr: 7

Trädskiktet
Trädarter: (Ta med 3 vanligaste trädarterna, i rangordning) Ek, lönn, tall
Trädtäckningsgrad (krontäckningsgrad i procent)
Nu: 50
Önskad: 50
Tips: Håll undan en del sly. Låt träden självdö. Släpp fram unga lönnar.

Dominerande arter i fältskiktet
(Högst 3 av varje, med den vanligaste arten först osv. Numrerade i turordning sinsemellan.
Ungefärlig procentuell förekomst.)
Gräs: Ängsgröe, lundgröe, bergslok
1
x Dominans av smalbladiga gräsarter
 Dominans av bredbladiga gräsarter
Örter: Vitsippa, liljekonvalj, blåbär
3
Buskar: Slån, rönn, nypon
2
Marktäckningsgrad: 30-100 %

Indikatorarter
(Antal reproducerande individer. För blåsippa varje klunga, eftersom blomningen redan har
varit)
Örter:
Blåsippa Trolldruva Vitpyrola Liten blåklocka Buskar:
Olvon Skogstry Måbär 2
Slån 1
Hassel 1
Getapel Övriga anteckningar: (fuktighet, blockighet, skötselråd mm) Torrt och blockigt. Fina
slånsnår och 1 fin hassel i bryn. Även död ved. Spara! Barrskogsartad.
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Artlista: Ädellövskogsyta 7, Viksjö
Örter 19 st
Backvicker
Blodrot
Blåbär
Brännässla
Flenört
Fyrkantig johannesört
Groblad
Gårdsskräppa
Gökärt
Hallon
Stenbär
Stor blåklocka
Stormåra
Viol…
Vitmåra
Vitsippa
Åkertistel
Älgört
Ängskovall
Ormbunksväxter 1 st
Örnbräken

Gräs och halvgräs 8 st
Bergslok
Hundexing
Lundgröe
Piprör
Vitgröe
Vårbrodd
Ängsgröe
Ängskavle
Buskar 6 st
En
Hassel
Måbär
Nypon
Rönn
Slån
Träd 5 st
Björk
Ek
Lönn
Oxel
Tall

68

Torräng Viksjö
Yta nr: 5

Substrat
(Andel i procent. Vid annan mark, beskriv.)
Hällmark: 30
Ängsmark: 65
Annan mark: Lite block, ca 5 %

Dominerande arter i fältskiktet
(Högst 3 av varje, med den vanligaste arten först osv. Numrerade i turordning sinsemellan.
Ungefärlig procentuell förekomst. Ta med alla trädarter, i rangordning)
Gräs: Ängshavre, fårsvingel, flentimotej
1
x Dominans av smalbladiga gräsarter
 Dominans av bredbladiga gräsarter
Örter: Ängssyra, gulmåra, äkta johannesört
2
Buskar: Slån, nypon, rönn
3
Trädarter: Ek, tall, hägg
4
Marktäckningsgrad: 0-100 %

Indikatorarter
(Antal reproducerande individer)
Örter:
Mandelblom 25
Tjärblomster 894
Brudbröd 537
Färgkulla 43
Mörkt kungsljus 40
Vitblära 11
Buskar:
Nypon 26
Rönn 27
Slån 127
En 11
Övriga anteckningar: Hugg/röj några små ekar och en hel del slån. Snåren bör inte få bredas
ut sig för mycket.
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Artlista: Torräng 5, Viksjö
Örter 62 st
Backvicker
Bergsyra
Blodrot
Brudbröd
Brännässla
Femfingerört
Flenört
Fyrkantig johannesört
Färgkulla
Gråfibbla
Grässtjärnblomma
Grönknavel
Gul fetknopp
Gulmåra
Gullviva
Gulvial
Gårdsskräppa
Hallon
Hampdån
Humleblomster
Humlelusern
Hundkex
Korsört
Kålmolke
Kärleksört
Kärringtand
Liljekonvalj
Lunddraba
Mandelblom
Mörkt kungsljus
Natt och dag
Nejlikrot

Ormöga
Oxtunga
Revfingerört
Röllika
Sandlök
Skelört
Skogsklöver
Smultron
Sparvvicker
Spikvallmo
Stinknäva
Stor blåklocka
Styvmorsviol
Te-veronika
Tjärblomster
Vanlig smörblomma
Vitblära
Vit fetknopp
Vitmåra
Vitsippa
Vårtörel
Vägtistel
Åkerförgätmigej
Åkerknavel
Åkertistel
Åkerviol
Äkta johannesört
Älgört
Ängshaverrot
Ängssyra
Ormbunksväxter 3 st
Stensöta

Träjon
Ängsfräken
Gräs och halvgräs 9 st
Flentimotej
Fårsvingel
Hundexing
Lundgröe
Rödven
Trådstarr
Ängsgröe
Ängshavre
Ängskavle
Buskar 10 st
Berberis
Druvfläder
En
Hägg
Järnek
Krusbär
Nypon
Rönn
Slån
Syren
Träd 5 st
Björk
Ek
Fågelbär
Tall
Vildapel
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Inventeringsunderlag för Nynäs GK (Bilaga 6)

Ädellövskog Nynäs
Yta nr: 2

Trädskiktet
Trädarter: (Ta med de 3 vanligaste trädarterna, i rangordning) Ek, asp, björk
Trädtäckningsgrad (krontäckningsgrad i procent)
Nu: 50 %
Önskad: 20 %
Tips: Hugg lite björk och asp.

Dominerande arter i fältskiktet
(Högst 3 av varje, med den vanligaste arten först osv. Numrerade i turordning sinsemellan.
Ungefärlig procentuell förekomst.)
Gräs: Lundgröe, ängskavle, ängsgröe
1
x Dominans av smalbladiga gräsarter
 Dominans av bredbladiga gräsarter
Örter: Vitsippa, skogsklöver, skogsfibblor
2
Buskar: Nypon, måbär, olvon
3
Marktäckningsgrad: 50 %

Indikatorarter
(Antal reproducerande individer)
Örter:
Svinrot Trolldruva Skogsknipprot Tvåblad Skogsnattviol Nattviol Buskar:
Olvon 16
Skogstry 5
Måbär 60
Slån Övriga anteckningar: (fuktighet, blockighet, skötselråd mm) Torrängsmark. Hällar, block.
Ljusa upp. Ej lundartad.

71

Artlista: Ädellövskogsyta 2, Nynäs
Örter 39 st
Blåbär
Brudbröd
Flenört
Fyrkantig johannesört
Gråfibbla
Gulmåra
Gullris
Gullviva
Gulvial
Gökärt
Hallon
Hampdån
Hundkex
Korsört
Kråkvicker
Kärleksört
Liljekonvalj
Lingon
Maskros
Midsommarblomster
Prästkrage
Rödklöver
Röllika
Skelört
Skogsfibblor
Skogsklöver
Sparvvicker
Stenbär
Te-veronika
Vanlig bockrot
Vanlig smörblomma
Vicker…
Viol…
Vitklöver
Vitmåra
Vitsippa
Åkertistel
Äkta johannesört
Ängsskära

Ormbunksväxter 1 st
Stensöta
Gräs och halvgräs 10 st
Bergslok
Hundexing
Lundgröe
Piprör
Vårbrodd
Vårfryle
Ängsfryle
Ängsgröe
Ängshavre
Ängskavle
Buskar 7 st
Hassel
Måbär
Nypon
Olvon
Rönn
Skogstry
Svartvide
Träd 7 st
Asp
Björk
Ek
Fågelbär
Gran
Lönn
Oxel
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Ädellövskog Nynäs
Yta nr: 4

Trädskiktet
Trädarter: (Ta med de 3 vanligaste trädarterna, i rangordning) Ek, asp, björk
Trädtäckningsgrad (krontäckningsgrad i procent)
Nu: 60-100 %
Önskad: 20-40 %
Tips: Hugg mycket hassel.

Dominerande arter i fältskiktet
(Högst 3 av varje, med den vanligaste arten först osv. Numrerade i turordning sinsemellan.
Ungefärlig procentuell förekomst.)
Gräs: Lundgröe, bergslok, vårbrodd
2
x Dominans av smalbladiga gräsarter
 Dominans av bredbladiga gräsarter
Örter: Örnbräken, skogsfibblor, vitsippa
3
Buskar: Hassel, nypon, rönn
1
Marktäckningsgrad: 40-100 %

Indikatorarter
(Antal reproducerande individer. För blåsippa varje klunga, eftersom blomningen redan har
varit)
Örter:
Svinrot 75
Trolldruva 2
Skogsknipprot Tvåblad Skogsnattviol 2
Nattviol Buskar:
Olvon 5
Skogstry Måbär 9
Slån 7
Övriga anteckningar: (fuktighet, blockighet, skötselråd mm) En del block. Torrt mot vägen
och fuktigare mot sjön. Delvis lundartad.
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Artlista: Ädellövskogsyta 4, Nynäs
Örter 35 st
Blåbär
Blåsippa
Flenört
Fyrkantig johannesört
Gullris
Gullviva
Gökärt
Hampdån
Humleblomster
Hundkex
Klasefibbla
Kärleksört
Löktrav
Maskros
Midsommarblomster
Rödklöver
Skogsfibblor
Skogsklöver
Skogsnattviol
Skogssallat
Sparvvicker
Stenbär
Stor blåklocka
Svinrot
Te-veronika
Tjärblomster
Trolldruva
Tussilago
Vanlig smörblomma
Vial…
Vicker…
Viol…
Vitmåra
Vitsippa
Vårärt

Ormbunksväxter 3 st
Skogsfräken
Träjon
Örnbräken
Gräs och halvgräs 11 st
Bergslok
Blekfryle
Fårsvingel
Hundexing
Lundgröe
Piprör
Timotej
Vårbrodd
Vårfryle
Ängsgröe
Ängskavle
Buskar 4 st
Hassel
Måbär
Nypon
Rönn
Träd 9 st
Al
Ask
Asp
Björk
Ek
Fågelbär
Gran
Oxel
Vildapel
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Ädellövskog Nynäs
Yta nr: 5

Trädskiktet
Trädarter: (Ta med de 3 vanligaste trädarterna, i rangordning) Ek, asp, björk
Trädtäckningsgrad (krontäckningsgrad i procent)
Nu: 40-100 %
Önskad: 20-50 %
Tips: Hugg mycket hassel.

Dominerande arter i fältskiktet
(Högst 3 av varje, med den vanligaste arten först osv. Numrerade i turordning sinsemellan.
Ungefärlig procentuell förekomst.)
Gräs: Lundgröe, hässlebrodd, piprör
2
x Dominans av smalbladiga gräsarter
 Dominans av bredbladiga gräsarter
Örter: Liljekonvalj, vitsippa, skogsklöver
3
Buskar: Hassel, skogstry, måbär
1
Marktäckningsgrad: 10-100 %

Indikatorarter
(Antal reproducerande individer. För blåsippa varje klunga, eftersom blomningen redan har
varit)
Örter:
Svinrot Trolldruva 34
Skogsknipprot 2
Tvåblad Skogsnattviol –
Nattviol 5
Buskar:
Olvon 23
Skogstry 60
Måbär 33
Slån 2
Övriga anteckningar: (fuktighet, blockighet, skötselråd mm) Mycket block. Fuktig och
lundartad utom i brynet.
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Artlista: Ädellövskogsyta 5, Nynäs
Örter 46 st
Blodrot
Blåbär
Blåsippa
Daggkåpa
Ekorrbär
Flenört
Fyrkantig johannesört
Gråfibbla
Gullris
Gulvial
Gökärt
Hagfibblor
Hallon
Harsyra
Humleblomster
Humlelusern
Hundkex
Jungfrulin
Klasefibbla
Kråkvicker
Kärrtistel
Liljekonvalj
Maskros
Midsommarblomster
Nattviol
Orkidé…
Prästkrage
Rödklöver

Skogsknipprot
Skogsnarv
Skogssallat
Smultron
Sparvvicker
Stenbär
Te-veronika
Trolldruva
Tussilago
Vanlig bockrot
Vanlig smörblomma
Vitklöver
Vitmåra
Vitsippa
Älgört
Ängskovall
Ängsskära
Ängssyra
Ormbunksväxter 1 st
Träjon
Gräs och halvgräs 15 st
Bergslok
Blekfryle
Engelskt rajgräs
Grönstarr
Hundexing
Hässlebrodd

Lundgröe
Piprör
Timotej
Vitgröe
Vårbrodd
Vårfryle
Ängsfryle
Ängshavre
Ängskavle
Buskar 9 st
Bentry
Hassel
Måbär
Nypon
Olvon
Rönn
Skogstry
Slån
Svartvide
Träd 6 st
Asp
Björk
Ek
Fågelbär
Gran
Lönn
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Ädellövskog Nynäs
Yta nr: 6

Trädskiktet
Trädarter: (Ta med de 3 vanligaste trädarterna, i rangordning) Ek, björk, asp
Trädtäckningsgrad (krontäckningsgrad i procent)
Nu: 20 %
Önskad: 20 %
Tips: Håll undan en del sly. Släpp upp några lönnar och askar. Röj nypon.

Dominerande arter i fältskiktet
(Högst 3 av varje, med den vanligaste arten först osv. Numrerade i turordning sinsemellan.
Ungefärlig procentuell förekomst.)
Gräs: Lundgröe, bergslok, vårbrodd
1
x Dominans av smalbladiga gräsarter
 Dominans av bredbladiga gräsarter
Örter: Hundkex, skogsklöver, stenbär
2
Buskar: Hassel, nypon, vide
3
Marktäckningsgrad: 70-100 %

Indikatorarter
(Antal reproducerande individer. För blåsippa varje klunga, eftersom blomningen redan har
varit)
Örter:
Svinrot Trolldruva 1
Skogsknipprot Tvåblad Skogsnattviol Nattviol Buskar:
Olvon 22
Skogstry Måbär 18
Slån Övriga anteckningar: (fuktighet, blockighet, skötselråd mm) Torr, ej lundartad. Block.
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Artlista: Ädellövskogsyta 6, Nynäs
Örter 37 st
Blodrot
Blåbär
Brudbröd
Flenört
Fyrkantig johannesört
Grässtjärnblomma
Gullris
Gullviva
Gulmåra
Gulvial
Gökärt
Hagfibblor
Hallon
Hundkex
Jungfrulin
Kärleksört
Maskros
Midsommarblomster
Mjölkört
Prästkrage
Rödklöver
Röllika
Skogsklöver
Skogssallat
Smultron
Stenbär
Te-veronika
Tjärblomster
Trolldruva
Vanlig bockrot
Vanlig smörblomma
Viol…
Vitmåra
Vitsippa
Ängsskära
Ärenpris

Ormbunksväxter 1 st
Örnbräken
Gräs och halvgräs 8 st
Bergslok
Hundexing
Lundgröe
Piprör
Vårbrodd
Vårfryle
Ängsgröe
Ängshavre
Buskar 7 st
Gråvide
Hassel
Nypon
Olvon
Rönn
Skogstry
Sälg
Träd 5 st
Ask
Asp
Björk
Ek
Lönn
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Torräng Nynäs
Yta nr: 1

Substrat
(Andel i procent. Vid annan mark, beskriv.)
Hällmark: Ängsmark: 15 %
Annan mark: Lite stenigt.

Dominerande arter i fältskiktet
(Högst 3 av varje, med den vanligaste arten först osv. Numrerade i turordning sinsemellan.
Ungefärlig procentuell förekomst.)
Gräs: Ängshavre, vårbrodd, ängsgröe
1
x Dominans av smalbladiga gräsarter
 Dominans av bredbladiga gräsarter
Örter: Jungfrulin, blåbär, hundkex
2
Buskar: Nypon, en, rönn
3
Trädarter: Björk, tall, gran
4
Marktäckningsgrad: 100 %

Indikatorarter
(Antal reproducerande individer)
Örter:
Mandelblom 3
Blåsuga Tjärblomster 148
Brudbröd 397
Buskar:
Nypon 14
Rönn 15
Slån En 4
Övriga anteckningar: Röj gran och tall. Hävda genom slåtter.

79

Artlista: Torräng 1, Nynäs
Örter 42 st
Baldersbrå
Blodrot
Blåbär
Brudbröd
Flenört
Fyrkantig johannesört
Gråfibbla
Grässtjärnblomma
Gulmåra
Gullviva
Gökärt
Hagfibblor
Hallon
Hundkex
Jungfrulin
Kärleksört
Ljung
Löktrav
Mandelblom
Midsommarblomster
Mjölkört
Nejlikrot
Prästkrage
Revfingerört
Röllika

Skogsklöver
Smultron
Stor blåklocka
Svartkämpar
Te-veronika
Tjärblomster
Vanlig bockrot
Vanlig smörblomma
Vitmåra
Vitsippa
Vårärt
Åkertistel
Äkta johannesört
Ängshaverrot
Ängsskära
Ängssyra
Ärenpris

Ormbunksväxter 0 st
Gräs och halvgräs 11 st
Blekfryle
Darrgräs
Fårsvingel
Hundexing
Kruståtel
Rödven
Vårbrodd
Ängsfryle
Ängsgröe
Ängshavre
Ängskavle
Buskar 5 st
En
Måbär
Nypon
Olvon
Rönn
Träd 5 st
Björk
Ek
Fågelbär
Gran
Tall
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Torräng Nynäs
Yta nr: 3

Substrat
(Andel i procent. Vid annan mark, beskriv.)
Hällmark: 10 %
Ängsmark: 95 %
Annan mark: -

Dominerande arter i fältskiktet
(Högst 3 av varje, med den vanligaste arten först osv. Numrerade i turordning sinsemellan.
Ungefärlig procentuell förekomst.)
Gräs: Ängshavre, vårbrodd, ängsgröe
1
x Dominans av smalbladiga gräsarter
 Dominans av bredbladiga gräsarter
Örter: Hundkex, vanlig smörblomma, skogsklöver
2
Buskar: Sälg, hassel, rönn
4
Trädarter: Björk, asp, ek
3
Marktäckningsgrad: 100 %

Indikatorarter
(Antal reproducerande individer)
Örter:
Mandelblom Blåsuga Tjärblomster Brudbröd Buskar:
Nypon 1
Rönn 2
Slån En Övriga anteckningar: Hävda helst genom slåtter.
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Artlista: Torräng 3, Nynäs
Örter 31 st
Daggkåpa
Fettistel
Flenört
Fyrkantig johannesört
Grässtjärnblomma
Gullris
Gulmåra
Gulvial
Gökärt
Hagfibblor
Hallon
Hundkex
Jungfrulin
Midsommarblomster
Prästkrage
Revsmörblomma
Rödklöver
Röllika
Skogsklöver
Stor blåklocka
Svartkämpar
Te-veronika
Tussilago
Vanlig smörblomma
Vitmåra
Åkertistel
Äkta johannesört
Älggräs
Ängshaverrot
Ängssyra
Ärenpris

Ormbunksväxter 2st
Skogsfräken
Örnbräken
Gräs och halvgräs 12st
Blekfryle
Fårsvingel
Hundexing
Knapptåg
Piprör
Timotej
Tuvsvingel
Vårbrodd
Ängsfryle
Ängsgröe
Ängshavre
Ängskavle
Buskar 4st
Hassel
Nypon
Rönn
Sälg
Träd 4st
Al
Asp
Björk
Ek
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Torräng Nynäs
Yta nr: 7

Substrat
(Andel i procent. Vid annan mark, beskriv.)
Hällmark: 15 %
Ängsmark: 85 %
Annan mark: -

Dominerande arter i fältskiktet
(Högst 3 av varje, med den vanligaste arten först osv. Numrerade i turordning sinsemellan.
Ungefärlig procentuell förekomst.)
Gräs: Ängshavre, vårbrodd, ängsgröe
1
x Dominans av smalbladiga gräsarter
 Dominans av bredbladiga gräsarter
Örter: Tjärblomster, brudbröd, rödklöver
2
Buskar: Sälg, rönn, en
4
Trädarter: Björk, asp, ek
3
Marktäckningsgrad: 90 %

Indikatorarter
(Antal reproducerande individer)
Örter:
Mandelblom Blåsuga Tjärblomster 207
Brudbröd 92
Buskar:
Nypon 27
Rönn 17
Slån En 5
Övriga anteckningar: Halvöppen gräsmark. Öppna upp lite. Ta främst asp, björk och nypon.
Hävda helst genom slåtter. Dungen får många snedslag (4 då jag inventerade), så även
spelarna skulle gynnas av skötseln.
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Artlista: Torräng 7, Nynäs
Örter 36 st
Bergsyra
Brudbröd
Fyrkantig johannesört
Gråfibbla
Grässtjärnblomma
Gulmåra
Gulvial
Gullris
Gullviva
Gökärt
Hundkex
Hönsarv
Jungfrulin
Klasefibbla
Kråkvicker
Kärleksört
Kärringtand
Ljung
Nejlikrot
Prästkrage
Rödklöver
Röllika
Smultron
Sparvvicker
Stenbär
Stor blåklocka
Svartkämpar
Sötväppling…
Tjärblomster
Vanlig bockrot
Vanlig smörblomma
Vitklöver
Vitmåra
Ängssyra
Ärenpris

Ormbunksväxter 1 st
Stensöta
Gräs och halvgräs 5 st
Blekfryle
Darrgräs
Vårbrodd
Ängsgröe
Ängshavre
Buskar 5 st
En
Hassel
Nypon
Rönn
Sälg
Träd 6 st
Ask
Asp
Björk
Ek
Fågelbär
Tall
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Torräng Nynäs
Yta nr: 8

Substrat
(Andel i procent. Vid annan mark, beskriv.)
Hällmark: Ängsmark: 100 %
Annan mark: -

Dominerande arter i fältskiktet
(Högst 3 av varje, med den vanligaste arten först osv. Numrerade i turordning sinsemellan.
Ungefärlig procentuell förekomst.)
Gräs: Ängshavre, ängskavle, hundexing
1
x Dominans av smalbladiga gräsarter
 Dominans av bredbladiga gräsarter
Örter: Prästkrage, smultron, skogsklöver
2
Buskar: Hassel, nypon, slån
4
Trädarter: Ask, lönn, oxel
3
Marktäckningsgrad: 100 %

Indikatorarter
(Antal reproducerande individer)
Örter:
Mandelblom Blåsuga Tjärblomster Brudbröd 1
Buskar:
Nypon 15
Rönn 3
Slån 17
En Övriga anteckningar: Kraftigt lutande vägren och bryn. Ganska frisk ”torräng”.
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Artlista: Torräng 8, Nynäs
Örter 40 st
Buskmåra
Förgätmigej…
Gråbo
Grässtjärnblomma
Gulmåra
Gulvial
Gullviva
Gökärt
Hagfibblor
Hundkex
Hönsarv
Kaukasiskt fetblad
Klasefibbla
Kråkvicker
Kärleksört
Löktrav
Maskros
Midsommarblomster
Pepparrot
Prästkrage
Rödklöver
Röllika
Skogsklöver
Smultron
Sparvvicker
Stor blåklocka
Svartkämpar
Te-veronika
Tjärblomster
Vanlig bockrot
Vanlig smörblomma
Viol…
Vitklöver
Vitmåra
Vitplister
Åkertistel
Ängssyra
Ärenpris

Ormbunksväxter 0 st
Gräs och halvgräs 5 st
Hundexing
Timotej
Ängsgröe
Ängshavre
Ängskavle
Buskar 4 st
Hassel
Nypon
Rönn
Slån
Träd 6 st
Ask
Asp
Ek
Lönn
Oxel
Vildapel
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Area och avstånd (Bilaga 7)
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Figur 29: Arean torräng och ädellövskog på Viksjö GK
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Figur 30: Arean torräng och ädellövskog på Nynäshamns GK
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Figur 31: Avståndet mellan torrängsytorna på Viksjö GK
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Figur 32: Avståndet mellan ädellövskogsytorna på Viksjö GK
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Figur 33: Avståndet mellan torrängsytorna på Nynäshamns GK
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Figur 34: Avståndet mellan ädellövskogsytorna på Nynäshamns GK
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Filschema (Bilaga 8)
Projekt
nynässjöslingan.apr
viksjö.apr
viksjööversikt.apr

Lokaliseringskartor
Figur 2: viksjökarta.wmf
linjeromnejd2.shp
linjeromnejd2.dbf
linjeromnejd2.shx
linjeromnejd2.sbx
linjeromnejd.avl
omnejd3.shp
omnejd3.dbf
omnejd3.shx
omnejd3.sbx
omnejdskartaodetalj.avl
Figur 3: vomnejdskarta.wmf
linjeromnejd2.shp
linjeromnejd2.dbf
linjeromnejd2.shx
linjeromnejd2.sbx
linjeromnejd.avl
omnejd3.shp
omnejd3.dbf
omnejd3.shx
omnejd3.sbx
omnejdskarta.avl
Figur 4: vbankarta.wmf
punkter.shp
punkter.dbf
punkter.shx
punkter.avl
linjer.shp
linjer.dbf
linjer.shx
linjer.avl
färdig tabell.shp
färdig tabell.dbf
färdig tabell.sbn
färdig tabell.shx
färdig tabell.sbx
allabanytor.avl
Etikettfält: Bana
Figur 9: vinventeradeytor.wmf
punkter.shp
punkter.dbf
punkter.shx
husvatten.avl
linjer.shp
linjer.dbf
linjer.shx
vägvatten.avl
färdig tabell.shp

färdig tabell.dbf
färdig tabell.sbn
färdig tabell.shx
färdig tabell.sbx
baratorrgräsmark.avl
färdig tabell.shp
färdig tabell.dbf
färdig tabell.sbn
färdig tabell.shx
färdig tabell.sbx
ädellöv.avl
Figur 7: nslingornasvartvit.wmf
slingorna.shp
slingorna.dbf
slingorna.shx
slingornasvartvit.avl
nynäsorto.tif
Figur 10: ninventeradeytor.wmf
torrängädellöv.shp
torrängädellöv.dbf
torrängädellöv.shx
torräng.avl
torrängädellöv.shp
torrängädellöv.dbf
torrängädellöv.shx
ädellöv.avl
nynäsorto.tif

Biotopkartor över Viksjö
Figur 17: vbebyggelse.wmf
punkter.shp
punkter.dbf
punkter.shx
husvatten.avl
linjer.shp
linjer.dbf
linjer.shx
vägvatten.avl
färdig tabell.shp
färdig tabell.dbf
färdig tabell.sbn
färdig tabell.shx
färdig tabell.sbx
bebyggelse.avl
Figur 18: vskogåldertäthet.wmf
punkter.shp
punkter.dbf
punkter.shx
husvatten.avl
linjer.shp
linjer.dbf
linjer.shx
vägvatten.avl
färdig tabell.shp

färdig tabell.dbf
färdig tabell.sbn
färdig tabell.shx
färdig tabell.sbx
skötselskog.avl
Figur 19: vädellöv.wmf
punkter.shp
punkter.dbf
punkter.shx
husvatten.avl
linjer.shp
linjer.dbf
linjer.shx
vägvatten.avl
färdig tabell.shp
färdig tabell.dbf
färdig tabell.sbn
färdig tabell.shx
färdig tabell.sbx
ädellöv.avl
Figur 20: vövriglövskog.wmf
punkter.shp
punkter.dbf
punkter.shx
husvatten.avl
linjer.shp
linjer.dbf
linjer.shx
vägvatten.avl
färdig tabell.shp
färdig tabell.dbf
färdig tabell.sbn
färdig tabell.shx
färdig tabell.sbx
övriglövskog.avl
Figur 21:
vhällmarkstallskog.wmf
punkter.shp
punkter.dbf
punkter.shx
husvatten.avl
linjer.shp
linjer.dbf
linjer.shx
vägvatten.avl
färdig tabell.shp
färdig tabell.dbf
färdig tabell.sbn
färdig tabell.shx
färdig tabell.sbx
hällmarkstallskog.avl
Figur 22: vövrigbarr.wmf
punkter.shp
punkter.dbf
punkter.shx
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husvatten.avl
linjer.shp
vägvatten.avl
punkter.shp
husvatten.avl
linjer.shp
linjer.dbf
linjer.shx
vägvatten.avl
färdig tabell.shp
färdig tabell.dbf
färdig tabell.sbn
färdig tabell.shx
färdig tabell.sbx
övrigbarr.avl
Figur 23: vblandskog.wmf
punkter.shp
punkter.dbf
punkter.shx
husvatten.avl
linjer.shp
linjer.dbf
linjer.shx
vägvatten.avl
färdig tabell.shp
färdig tabell.dbf
färdig tabell.sbn
färdig tabell.shx
färdig tabell.sbx
blandskog.avl
Figur 24: vgräsmarkbuskar.wmf
punkter.shp
punkter.dbf
punkter.shx
husvatten.avl
linjer.shp
linjer.dbf
linjer.shx
vägvatten.avl
färdig tabell.shp
färdig tabell.dbf
färdig tabell.sbn
färdig tabell.shx
färdig tabell.sbx
gräsmark med buskar.avl
Figur 25:
vgräsmarkensskötsel.wmf
punkter.shp
punkter.dbf
punkter.shx
husvatten.avl
linjer.shp
linjer.dbf
linjer.shx
vägvatten.avl
färdig tabell.shp
färdig tabell.dbf

färdig tabell.sbn
färdig tabell.shx
färdig tabell.sbx
skötselgräs.avl
Figur 26: vhällmark.wmf
punkter.shp
punkter.dbf
punkter.shx
husvatten.avl
linjer.shp
linjer.dbf
linjer.shx
vägvatten.avl
färdig tabell.shp
färdig tabell.dbf
färdig tabell.sbn
färdig tabell.shx
färdig tabell.sbx
hällmark.avl
Figur 27: vfuktlöv.wmf
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vägvatten.avl
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fuktlövskog.avl
Figur 28: vruff.wmf
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Area- och avståndskartor
Figur 29: vareor.wmf
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husvatten.avl
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vägvatten.avl
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baraädel.avl
färdig tabell.shp
färdig tabell.dbf
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färdig tabell.shx
färdig tabell.sbx
torräng.avl
Etikettfält: Area
Figur 30: nareor.wmf
torrängädellöv.shp
torrängädellöv.dbf
torrängädellöv.shx
torrängädellöv.avl
Etikettfält: AREA
Figur 31: vtorravstånd.wmf
avståndtorrängar.shp
avståndslinjetorräng.avl
färdig tabell.shp
färdig tabell.dbf
färdig tabell.sbn
färdig tabell.shx
färdig tabell.sbx
torräng.avl
Etikettfält: Distans
Figur 32: vädelavstånd.wmf
avståndädellöv.shp
avståndslinjeädellöv.avl
färdig tabell.shp
färdig tabell.dbf
färdig tabell.sbn
färdig tabell.shx
färdig tabell.sbx
ädellöv.avl
Etikettfält: Distans
Figur 33: ntorravstånd.wmf
torrängädellöv.shp
torrängädellöv.dbf
torrängädellöv.shx
avståndtorräng.avl
Etikettfält: Distans
Figur 34: nädelavstånd.wmf
torrängädellöv.shp
torrängädellöv.dbf
torrängädellöv.shx
avståndädellöv.avl
Etikettfält: Distans
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Ordlista (Bilaga 9)
Agrara revolutionen: Jordbrukets snabba utvecklingsperiod.
Biodiversitet: Artrikedom och mångfald.
Biologisk mångfald: Begreppet används på många nivåer som den genetiska variationen hos individerna inom en
art, variationen mellan olika arter och mellan olika naturtyper och landskap.
Biotop: Naturtyp
Boreala zonen: Barrskogszonen
Eutrofiering: Övergödning
Evertebrater: Ryggradslösa djur
Fairway: Den gräsyta som golfaren spelar på. Den sköts noggrant och klipps ofta.
Fält: GIS-term för en rad i en databas.
Fältskikt: Markvegetation.
Gemener: Små bokstäver.
Genetisk drift: Förlust av genetiskt material i en population på grund av för få individer. Kan både orsakas av
slump och inavel.
Green: Den gräsyta runt golfhålet som hålls extra kortklippt.
Greenfeegäster: Golfare som gästar andra golfklubbar för att spela. Greenfee är den avgift de får betala för att
spela.
GIS: Geografiska informationssystem
Habitat: Ett lämpligt område för en viss djurart att leva i.
Hamling: Fodertäkt från träd, dvs. beskärning av träd.
Hävd: Slåtter eller bete av mark.
Konnektivitet: God ekologisk konnektivitet innebär att områden har fungerande förbindelsevägar, så att individer
av olika arter kan förflytta sig mellan dem.
Kulturlandskap: Det landskap som har skapats av människans aktiviteter. Hela landskapet är påverkat av
människan, men med kulturlandskap menas bygder där människan har levt och verkat under en
lång tid.
Metapopulation: Del av en population som lever lite isolerat från andra metapopulationer men även kan ha
genetiskt utbyte.
Meandring: Vattendrags slingrande utbredningsmönster.
Migration: Arters förflyttning
Monokultur: Odling av en gröda.
Omnivorer: Allätare
Par: Golfterm för att beskriva en bana eller ett golfhåls svårighetsgrad. En bana har till exempel ofta 70-72 i par.
Det anger antalet slag en scratchspelare (spelare utan handicap) bör klara banan på.
Pionjärart: Art som etablerar sig snabbt vid ny succession (till exempel på ett hygge eller efter en brand).
Polygon: Yta
Population: Grupp av individer inom en art som har utbytesmöjligheter och därför genetiska likheter.
Post: GIS-term för en kolumn i en databas.
Rödlistning: Rödlistorna upprättas av ArtDatabanken för att skydda hotade arter och godkänns därefter av
Naturvårdsverket. De innehåller fem olika hotkategorier som är en bedömning av hur stor risk
det är att en art kommer att försvinna och inom vilket tidsperspektiv detta i så fall kan ske.
Sandbunker: Hinder för att försvåra golfspel.
Skiftesreform: Reform för att effektivisera jordbruket. Främst handlade det om att samla ägorna för varje bonde.
Det har varit flera mer eller mindre framgångsrika skiftesreformer i Sverige. Bland annat
solskifte, enskifte och laga skifte.
Slåtter: Fodertäkt av hö.
Småbiotoper: T ex åkerholmar, skogsbryn, alléer, småvatten och öppna diken.
Succession: Förändringen med tiden i t ex arternas sammansättning eller individernas ålder. Tydligt vid
återhämtning efter exploatering.
Tee: Utslagsplatsen vid golfspel.
Urban: Bebyggd och modern.
Vallodling: Odling av djurfoder. Man sår en väl balanserad blandning av gräs och örter, varav klöver, maskros
och timotej är viktiga. Vallen slås helst före midsommar för största möjliga energi per volym.
Efter några år plöjs vallen upp och ersätts med en annan gröda. På så sätt hålls ett visst
växelbruk och klövern i vallen fixerar kväve till odlingsmarken.
Vattenhinder: Dammar som anläggs på en golfbana för att försvåra spelet. Biologiskt sett kan de gynna arter som
är anpassade till kulturlandskapets småvatten, om de anläggs och sköts rätt.
Ängsmark: Gräsmark som har slåttrats kontinuerligt under lång tid.
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