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Fullt av liv när gravar växer igen - vegetationsförändringar över 35 år 
 
Märgelgravar är små dammar som är vanligt förekommande i jordbrukslandskapet. De har sitt 
ursprung i att markägare i slutet av 1800-talet började gräva fram kalk för att sprida som 
gödningsmedel på sina åkrar. Dessa hålor vattenfylldes snabbt och har lett till en ökad artrikedom av 
både växter och djur som trivs i dessa fuktiga miljöer. 
 
Förändringar av växtsamhället i en sjö är en naturlig del av sjöns åldrande. Men det kan också bero på 
att de faktorer som påverkar sjön utifrån förändras, såsom näringstillförsel och omgivningar. Eftersom 
akvatisk vegetation reflekterar näringsstatusen genom närvaro/frånvaro av arter och livsformer och att 
vegetationen svarar långsamt på förändringar i näringsstatus kan de användas för att undersöka 
förändringar över lång tid, vilket jag har gjort i denna studie. 
 
Sommaren 2006 inventerade jag växtligheten i märgelgravar i Östra Grevie, ett intensivt 
jordbrukslandskap i sydvästra Skåne. Detta var en uppföljning av en studie gjord 1971. Syftet var att 
se hur växtligheten i sjöarna förändrats på dessa 35 år samt att se hur olika parametrar, såsom sjöarea, 
artrikedom och näringsstatus, kunde relateras till en sjös sårbarhet. Med sårbarhet menas i detta fall 
proportionen av arter som försvunnit från sjön. 
 
Då jag kom ut i fält fann jag 44 av de ursprungligen 51 sjöarna, då de övriga troligen har vuxit igen 
helt naturligt eller blivit igenfyllda av markägaren. 
 
Alla sjöarna är mycket näringsrika men näringsstatusen har överlag minskat i sjöarna vilket har lett 
till att sjöarna har blivit mer artrika på grund av minskad övergödning. Artrikedomen har ökat i hela 
området vilket, förutom minskad övergödning, kan bero på ett minskat bete runt sjöarna. Detta har lett 
till att växter toleranta för betestryck har missgynnats till fördel för högväxande, vassbildande växter 
som trivs i vildvuxen vegetation. Även arter som gynnas av en mer skyddad sjöstrand har ökat. 
Exempel på detta är hornsärv och vattenpilört som var de arter som ökat allra mest i området. Att 
artrikedomen har ökat kan också bero på att dammarna var relativt nybildade 1971 och att många 
arter inte hunnit etablera sig. Allt eftersom en sjö åldras kommer den gradvis att bli grundare, i och 
med att sediment sjunker till botten. Detta leder tillslut till igenväxning. 
 
Sårbarheten, d.v.s. proportionen av arter som försvunnit, var högst i de sjöar där näringsstatusen ökat 
och i de sjöar med högst antal funna arter. Detta kan förklaras med att en ökning av näringsstatusen i 
en redan näringsrik sjö leder till en övergödning där färre arter trivs och kan konkurrera. En sådan sjö 
blir därmed mindre artrik. Och i en sjö med många arter är risken att bli utkonkurrerad större än i en 
sjö med få arter.     
 
Småvatten i jordbrukslandskapet är viktigt för den biologiska mångfalden, särskilt för grod- och 
blötdjur samt växter som trivs i fuktigt klimat. Det är därför viktigt att värna om våra märgelgravar 
och inte fylla igen dem eller låta dem växa igen. 
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Changes seen after 35 years in the aquatic vegetation and  
community vulnerability of small agricultural and eutrophic lakes  

in southern Sweden (Scania) 
 

A macrophyte re-inventory of 44 small, eutrophic lakes was conducted in the summer of 
2006, 35 years after the original inventory was conducted. The lakes are located in an 
agricultural landscape of southern Sweden (Scania). The aim was to investigate the changes in 
floral composition of the aquatic plant community and to see how different parameters such 
as lake area, species richness and nutrient status was related to the intrinsic expressed 
vulnerability, measured by the proportion of local extinctions.  
 
The environmental changes seen in the study area were a decrease in nutrient status in most of 
the lakes and a decrease in the amount of pastures surrounding the lakes. There has been an 
increase in species richness in the area and changes in species composition, where species 
favoured by sheltered habitat caused by denser reed vegetation and overgrown lake shores 
have become more common. The intrinsic expressed vulnerability was highest in those lakes 
were the nutrient status has increased and in the most species rich lakes. This could be 
explained by the fact that an increase in nutrient status in an already highly eutrophic lake, 
leading to a hypertrophic state, will result in a less species rich lake. 
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