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Abstract 
An organism that is transferred from one place to another, causing major problems to the native species is termed 

invasive. Its natural dispersal across barriers may have been prevented but as man has turned able to rapidly travel 

all over the world organisms are brought to sites where they were never before observed. Adding the increasing 

global warming organisms may find it necessary to move around even further. This might cause major disturbance 

to the biological diversity, and hybridization and homogenization is one of many scenarios that could disturb the 

native diversity. In Sweden more that 2/3 of all alien plant species have been introduced to disturbed areas and the 

major introduction mechanism is gardening. The object of study in this presentation, Pimpinella major (Apiaceae) 

was introduced in Sweden alongside garden grasses during the 19
th

 century but has so far spread only marginally 

from the areas of introduction. The aim of the study was to quantify the appearance of Pimpinella major in 

different types of vegetation apart from road verges, where it has been noted systematically for over a decade. The 

investigation area covers most of the Tullgarn nature reserve. The result shows an astonishing tendency of P. 

major to remain growing only along the roads in the area. The very few findings besides next to roads are from 

deciduous and coniferous forests and fields. It seems that Pimpinella major almost without exception prefers 

heavily disturbed areas and access to large amounts of nitrogen fertilizer from exhaust fumes. 

 

 

 

 

 

 
Inledning 
Med en allt snabbare globalisering och förflyttning 

av människor kommer spridningsmöjligheterna för 

växter och djur att förändras drastiskt (McKinney 

2008). Vi kan föra med oss djur och växter från i 

princip varenda plats på jorden till platser där arten 

aldrig tidigare existerat. De naturliga barriärerna 

som berg, hav och andra arter har inte längre samma 

effekt. Detta tillsammans med den ökande 

växthuseffekten gör att djur och växter kan förflytta 

sig effektivare, både på ett naturligt sätt och med 

antropogen hjälp (Hoberg & Brooks 2007). En art 

som finns naturligt på en plats kallas inhemsk och 

detta brukar räknas ifrån slutet på 1700-talet i 

Sverige då Carl Von Linné systematiserade våra djur 

och växter (www.artdata.slu.se). En art som 

förflyttat sig från sitt naturliga habitat och 

introducerats i ett nytt område kallas ofta 

främmande art. Lyckas den etablera sig och börja 

sprida sig samt orsaka problem för inhemsk flora 

kallas den en biologisk invasionsart. Definitionen av 

ordet invasiv kan ibland innehålla olika kriterier för  

 

 

 

vad som krävs för att kallas invasiv (McKinney & 

La Sorte 2007). Detta kan skapa problem vid 

jämförande studier. En allmän definition är att den 

biologiska mångfalden skall vara hotad av en 

främmande art för att kallas invasiv 

(www.nobanis.org). 

De invasiva arterna har fått en allt mer betydande 

roll för det hot som finns mot biodiversiteten över 

hela världen och det sker på tre nivåer: 

inomartsnivå, artnivå och ekosystemsnivå (Wade et 

al. 2007, www.gbif.se) det vill säga på individ-

populations- och samhällsnivå (Weber et al. 2008). 

Man kan säga att hela ekosystem och 

samhällstrukturer kan komma att förändras med 

dessa biologiska invasioner av nya arter (Nielsen et 

al. 2008). De effekter som kan komma av en 

invasionsart är ekologiska, genetiska och 

evolutionära. Ekologiska i form av utkonkurrering 

av inhemska arter och genetiska i form av genetisk 

förändring av de inhemska arternas arvsmassa. 

Evolutionärt kan arterna genom naturlig selektion 

eller genetisk drift anpassa sig omgivningen eller till 
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och med bilda nya arter (Weller et al. 2001, Nilsson 

& Berg 1997). Detta kan ge stora effekter för de 

växtsamhällen som drabbas. Fortsättningsvis 

kommer begreppen främmande art och invasiv art 

att användas och det är viktigt att hålla isär 

betydelsen för dessa. 

    För att förhindra att främmande arter etablerar sig 

och bli invasiva – och därmed orsakar stora 

kostnader för samhället och mångfalden – har det 

skapats bland annat lagar och konventioner som styr 

införandet av organismer i landet, till exempel 

trädgårdsfröer och djurfoder (Michanek & 

Zetterberg 2008). De har också skapats för att 

skydda mångfalden genom ett regelverk för hur man 

bör hantera främmande arter som spridits på andra 

vägar. Anledningen till dessa lagar och förordningar 

är att försöka skydda de inhemska arterna från 

utrotning genom homogenisering av arter 

(McKinney& La Sorte 2007, Michanek & 

Zetterberg 2008). Detta markerar även tydligt vikten 

av hur allvarligt världen ser på invasiva arter 

(Michanek & Zetterberg 2008). 

     Att studera invasiva arter är en forskning på 

frammarsch och är högst aktuellt inom både djur- 

och växtvärlden, då främst kärlväxter och 

ryggradsdjur (Zavaleta et al. 2008, Nilsson & Berg 

1997). Av det totala antalet invasionarter är 44 % 

växter (Weber et al. 2008). 

För att kunna hantera invasionsarter och få bukt 

med problemet måste man försöka stoppa 

invasiviteten, och för att göra det behöver man veta 

bland annat i vilket skede det skall ske (Zavaleta et 

al. 2008). Därför är det viktigt att förstå hur invasiva 

arter sprider sig och hur artbildning går till samt 

vilka faser de genomgår (Levin 2000). En invasiv 

växtart kan befinna sig i olika faser vid olika 

tidpunkter. Det börjar ofta med en liten spridning 

och etablering och kan så vara under mycket lång tid 

innan den småningom snabbt breder ut sig för att vid 

ett senare tillfälle stanna upp och tillväxten stannar 

av (Levin 2000). Utbredningens potential beror 

bland annat på antalet utgångspopulationer (foci) 

och deras storlek, likheter mellan habitat, tillång till 

korridorer och barriärer samt lokala och långväga 

spridningsmöjligheter. 

    Tidigare studier på invasiva arter har visat att 

effektiva spridningssätt, befruktning och fröers 

möjlighet till groning är parametrar viktiga för 

framgången (McAlpine & Jesson 2008).  Studier av 

Berberis darwinii har visat att just effektiv långväga 

fröspridning ur stora populationer och etablering i 

små mikrohabitat har gett den dess framgång. Detta 

diskuterar även Levin (2000) som menar att 

långväga spridning ur några stora populationer av en 

art har stor framgång. 

Risken att främmande växtarter hybridiserar med 

inhemska arter är stor och skulle dessa återkorsas 

med den ursprungliga inhemska arten kan genetiska 

effekter göra att den utvecklas till en ny art (Nilsson 

& Berg 1997). Genetiskt material öppnar alltså för 

hybridisering mellan närbesläktade inhemska och 

invasiva arter (Mooney& Cleland 2001). Ett slående 

exempel på hur stark hybridisering är ser man i en 

flora för brittiska öarna där 1264 arter av totalt 2834 

är främmande och av dessa 91 hybrider. Häften av 

dessa får fertil avkomma (Mooney& Cleland 2001). 

Samtidigt är små sällsynta invasiva populationer 

känsliga mot hybridisering om det orsakar 

infertilitet. Ett exempel på hybrider som orsakat 

stora problem är hybridiseringen mellan Spartina 

alterniflora och S. maritima. Hybriden var först 

steril men genom polyploidisering lyckades den till 

sist producera fertil avkomma och därmed en ny art 

S.anglica. Det behöver inte heller vara stora 

populationer av invasiva arter för att påverka 

inhemska populationer. En liten invasiv population 

kan orsaka problem i en stor inhemsk population. 

Det är dock inte alla introducerade arter som blir 

främmande arter, likaså blir inte alla främmade arter 

invasionsarter (Nilsson & Berg 1997).  

I Sverige har de allra flesta introducerade arter 

tillkommit de senaste århundradena om man inte 

räknar hela tiden efter istiden. Det är både djur och 

växter som står för introduktionsarterna. 

Ryggradsdjur har hela 43 % av sitt ursprung från 

Asien, växter har 72 % av sitt ursprung i Europa och 

Asien (Nilsson & Berg 1997). Endast 1 % av 

växterna har okänt ursprung. Det finns bevis för hur 

främmande växtarter fördes in i Sverige redan under 

vikingatiden och framåt. Man tror att under 

bondekulturen som i sig spred sig söderifrån ökade 

graden av spridning av främmande arter. 

Vallodlingskulturen stod då för en stor del av den 

spridningen, drygt 25 %. Ett exempel är hundäxing 

(Dactylis glomerata) (Nilsson & Berg 1997). Störst 

introduktionsmekanism står trädgårdsodling för (50 

%) med introducerade fröer, avsiktligt eller 

oavsiktligt genom dåligt sortering. Exempel på 

invasiva växtarter som införts och förvildats genom 

trädgårdar är jättebjörnloka (Heracleum 

mantagazzianum) och kanadensiskt gullris (Solidago 

canadensis). 

Intressant att notera är fördelningen mellan olika 

biotoper med introducerade arter. Hela 2/3 av växter 

har introducerats på ruderatmark, följt av jordbruk, 

parker och trädgårdar samt skog. Ruderatmarker är 

bland annat vägrenar med mycket störning och god 

närsaltstillgång vilka också anses lättast att invadera 

(Nilsson & Berg 1997). Även drygt hälften av 

ryggradsdjuren trivs bäst i störda miljöer. 

I Sverige finns största andelen växtarter och 

ryggradsdjur i södra Sverige och minskar i antal ju 

längre norrut man kommer. Den totala siffran över 

antalet främmande växter som introducerats i 

Sverige är drygt 2000 arter, varav 1495 är växter 

(www.nobanis.org). Av det totala antalet 

främmande arter är drygt 160 invasiva. Nästan 50 % 

av alla främmande arter vet man inte status på i 

dagsläget. 
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En invasiv växtart som riskerar att störa 

artdiversiteten här i Sverige är den fleråriga 

kärlväxten stor bockrot Piminélla major (Apiaceae). 

Familjen Apiaceae står för drygt 4 % av de 

främmande arterna i Sverige, vilket är en liten andel 

om man till exempel jämför med gräs (Poaceae) som 

står för 14 % och Korgblommiga (Asteraceae) med 

11 % av det totala antalet (Nilsson & Berg 1997). 

Den har även observerats i flera nordiska och 

internationella databaser som invasiv i Norge, 

Finland och Sverige (DAISE Delivering Alien 

Invasive Species Inventories for Europe, GBIF 

Global Biodiversity Information Facility och 

NOBANIS North European and Baltic Network on 

Invasive Alien Species (www.europe-aliens.org, 

www.gbif.se & www.nobanis.org). Globalt sett finns 

den i Nordamerika och Europa. I Europa har arten 

återfunnits i främst Storbritannien, Kaukasus och i 

ett stråk från Spanien till Rumänien, samt från 

Italien till Sverige (www.artdata.slu.se).  I Finland 

och Norge har den förts in på ett 10-tal platser och i 

Danmark finns den bl.a. på Själland, Lolland, 

Jylland och Falster. I Sverige har den bland annat 

påträffats i lokaler mellan Skåne och södra 

barrskogsgränsen, men ej längre norrut (figur 1).  

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Figur 1. Rapporterade fynd 
av stor bockrot i Sverige. 

2004.  

Källa: © www.gbif.se, 
2008-01-27 

 

 

 

 

Man tror att stor bockrot har kommit till södra 

Sverige med bland annat parkgräsfrön på 1800-talet. 

I flera av dessa lokaler har stor bockrot inte 

återfunnits vid nyare undersökningar och har 

förklarats helt försvunnen. I Skåne däremot anses 

den däremot fortfarande som inhemsk. I östra 

Södermanland finns idag flera individrika platser vid 

skogsbryn och vägkanter. Det sistnämnda tror man 

har varit viktig för dess spridning 

(www.artdata.slu.se, Figur 2). Det är t.o.m. så att 

den ökar i Södermanland.  

 

 
Figur 2. Rapporterade fynd av stor bockrot i Södermanland och 

Stockholms län. 2004. Källa: © www.gbif.se, 2008-01-27 

 
 

 

 

Ett område med observationer av stor bockrot är 

Tullgarn i Sydöstra Södermanlands- och 

Stockholmslän vid Östersjökusten (www.gbif.se). 

Enligt GBIF är det äldsta fyndet från 1882 

rapporterat av Lagerman, J. A i Hölö socken. 

Tullgarns naturreservat med Tullgarns slottspark 

som central punkt – ingår dock inte i naturreservatet 

– är ett av Sveriges botaniskt rikaste reservat med 

drygt 800 kärlväxter (Länsstyrelsen i Stockholms 

län, 2008). Ytorna, som i sin nuvarande skepnad har 

anor från 1700-talet, präglas av ett kustnära 

herrgårdsområde med månghundraåriga betade 

havsstrandängar, mossar, barrskogar, hagmarker, 

lundmiljöer och åkrar. Reservatet är på drygt 1510 

hektar och bildades 1984. 

     I föreliggande studie av stor bockrot har jag 

sammanställt data kvantitativt genom att samla in 

data om utbredning av stor bockrot vid vägkanter 

och områden utanför dessa. Mönster och skillnader 

kommer att presenteras. Även en kvalitativ analys av 

materialet över dess utbredning vid vägrenar samt 

dess potential till spridning utanför vägrenar 

kommer att diskuteras. Dess invasiva grad ur 

hotsynpunkt kommer att bedömas utifrån resultatet. 

   

 
 
Material och metoder 
Inventering av stor bockrot Piminélla major har 

utförts under ett antal dagar i augusti 2008 i 

Tullgarns naturvårdområde samt i direkt 

angränsande områden i sydöstra Södermanland- och 

Stockholms län. Områdets utgångspunkt var 

Tullgarns slott och vägar i anslutning eller nära 

anslutning till området samt ytor mellan dessa vägar. 

Stor bockrot växer i näringsrika skogar och på 

fuktiga ängsmarker och är relativt näringskrävande 

samt mycket skugg- och konkurrenstålig 

(www.artdata.slu.se, Krok & Almquist 2002, 
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Stenberg & Mossberg 2003). Kännetecken är de 

enkelt parbladiga spetsiga hjärtlika småblad och 

stjälkbladens små breda bladskaft (figur 4a).  

Ytterligare kännetecken är de djupa längsgående 

fårorna i ytan på den – i snitt 1 m höga – ihåliga 

glansiga stammen och de tvära vinklarna vid 

noderna (figur 4b). Blomställningen saknar även 

både allmänt och enskilt svepe (www.artdata.slu.se, 

Krok & Almquist 2002, Stenberg & Mossberg 

2003). 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figur 4a. Stor bockrot. Foto: © 

Robert Flogaus-Faust. Källa, 
2008-01-27, www.flogaus-

faust.de 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Figur 4b. Stor bockrot. 
Tvära vinklar på 

Stammen, djupa 

längsgående fåran. Foto: 
© Robert Flogaus-Faust. 

Källa, 2008-01-27, 

www.flogaus-faust.de 

 

 

 

Tidigare studier av utbredning utmed vägrenar i 

området har gjorts under ett antal år av docent 

Anders Telenius. Dessa har visat på en stark 

utbredning utmed vägkanter och ligger till grund för 

denna studie om potentiell spridning utanför dessa. 

Ytor med potential till spridning valdes ut efter en 

bedömning av störningsmöjligheter, avstånd mellan 

vägkanter, vegetation mellan vägkanterna och stor 

bockrots ståndort. Även nära släktingen bockrot 

Pimpinella saxifraga - med stor utbredning utanför 

vägkanter - väckte frågan om stor bockrots 

eventuella liknande potential.  

     För kartbearbetning till analys användes de delar 

av Lantmäteriets terrängkartor nummer 594 och 595 

i skala 1:12 500 som täcker det studerade området 

(figur 5). Den sammansatta kartan delades in i 

x:1000*y:1000 m storrutor. En yta på 

x:5500*y:5000 m valdes inom Tullgarns 

naturreservat och direkt angränsande ytor. Det totala 

antalet storrutor blev således 25 x:1000*y:1000 m 

och 5 x:500*y1000m som yta för undersökning av 

troligt kärnområde för stor bockrot (figur 5).  

 

 

 

 

 
Figur 5. Topografiskt kartblad över studieområdet vid Tullgarn, 
Södermanland. De studerade storrutorna x5500m, y5000m. 

Mörkade ytor är utanför området. Varje svart respektive vit 

markering i nedre delen och vänstra delen är 100m. Karta 594 och 

595 sammansatta. Skala 1:12 500. Källa: © Lantmäteriet Gävle 

2009. Medgivande I 2008/1952 

 

 

 

     Storrutorna delades sedan in i smårutor om 

x:25*y:25 meter så att storrutan fylldes helt. Det 

blev 25 storrutor med 1600 smårutor i varje samt 5 

storrutor med 800 smårutor i varje. Detta gav 

sammanlagt 44000 smårutor. Av dessa togs 1650 

smårutor bort som fanns utanför området i 

nordvästra delen. Total blev det 42350 smårutor 

(figur 6). Av dessa inventerades i fält 10 (16000 

smårutor) av totala 30 storrutor. Dessa valdes som 

stickprovsrutor utifrån tidigare inventerade 

vägkanter med riklig mängd stor bockrot och antogs 

erbjuda intressanta korridorer för spridning eller ytor 

mellan eventuella metapopulationselement.  I 

resterande 20 storrutor (26350 smårutor) 

inventerades endast vägkanterna (1249 smårutor). 

Dessa kommer användas för del av resultat till att 

visa områdets vegetationsytor samt för analys av 

vägrenars anslutande vegetation. Det kommer även 

vara underlag för diskussion (figur 6).  

 

http://www.flogaus-faust.de/api2ceae.htm
http://www.flogaus-faust.de/api2ceae.htm
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Figur 6. Topografiskt kartblad över studieområdet vid Tullgarn, 

Södermanland. De studerade storrutorna x5500m, y5000m. 
Mörkade ytor är borttaget. Rutade ytor är de 10 total inventerade 

storrutorna. Varje svart respektive vit markering i nedre delen och 

vänstra delen är 100m. Karta 594 och 595 sammansatta. Skala 
1:12 500. Källa: © Lantmäteriet Gävle 2009. Medgivande I 

2008/1952 

 

 

 

Alla 42350 smårutors vegetation klassades sedan - 

med terrängkartans kategorier som grund – enligt 

någon av följande kategorier: 1 (vägar och deras 

vägkanter), kategori 2 (barr och lövskog), kategori 3 

(åkermark), kategori 4 (kärr och myrar), kategori 5 

(hus, berg i dagen, vatten) och kategori 6 (övriga 

öppna fält). Kategori 4 och 5 är ej troliga växtplatser 

för stor bockrot men tas med eftersom de är 

potentiella barriärer för spridning eller 

transportmedel för spridning, till exempel vattnet. 

     Fältinventeringen av vägkantsytor samt ytor 

mellan vägarna gjordes till fots samt i bil. 

Fotinventeringen gjordes efter linjer med cirka 25 

meters mellanrum. Linjerna anpassades efter 

topografin och vegetation. Inventering med bil 

gjordes i låg fart med en sida per riktning. 

Vägkanterna räknades cirka 5 meter från vägbanan 

eller där gränsen mellan ruderatmarken och någon 

av kategorierna 2-6, ofta avgränsades dessa med ett 

dike. För att urskilja stor bockrot från sin nära 

släkting bockrot Pimpinella saxifraga användes de 

tydligaste morfologiska skillnaderna som nämnts 

tidigare. I fält är det möjligt att redan på håll 

identifiera den djupa fåran på stammen samt den 

mindre gråaktiga färgtonen jämfört med bockrot. 

Bladen hos bockrot är också mindre och mer 

äggrunda och ljusare. Bockrot har heller inte lika 

ofta de tydliga tvära vinklarna i stamuppbyggnaden 

som stor bockrot har. Man kan även göra ett tvärsnitt 

i nedre delen av stammen för att se om den är ihålig 

eller ej och är den ihålig är det troligen stor bockrot. 

     På underlagskartan markerades för varje funnet 

objekt en prick, respektive heldragna streck för 

kontinuerlig utbredning av större eller mindre 

sträckor/ytor med stor bockrot. Dessa markeringar 

fördes sedan över till de sammansatta 

terrängkartorna i skala 1:12 500 som beskrivits 

tidigare för analys. 

 

 

 

Resultat 
Det fanns inget signifikant samband mellan antal 

stor bockrot vid vägrensyta och övriga kategoriers 

sammanlagda ytor (χ2
=46.44, df=35, p=0.0933) i de 

10 totalinventerade storrutorna.  

 

Av de 10 linjeinventerade storrutorna fördelade sig 

antalet smårutor med respektive utan förekomst av 

stor bockrot enligt tabell 1. 64 % av totala antalet 

vägrenar (K1) har stor bockrot, 4 % av barr och 

lövskog (K2), 2 % åkermark (K3), 0 % kärr och 

myrar (K4), 0 % hus, berg i dagen och vatten (K6) 

samt 2 % övriga öppna fält (K6).  

     Detta innebär att 94 % av ytorna utanför vägrenar 

och 36 % av vägrenarna ej har stor bockrot.  

 

 

 
Tabell 1. Summan av antal smårutor med funna och ej funna stor 

bockrot vid vid vägrenar och övriga ytor för de 10 
linjeinventerade storrutorna i Tullgarnsområdet, Södermanland. 

K1 är vägkanter. Övriga ytor är: K2 barr och lövskog, K3 

åkermark, K4 kärr och myrar, K5 hus, berg i dagen och vatten, 
K6 övriga öppna fält. 

  K1 K2 K3 K4 K5 K6 Totalt 

Funna 525 222 90 0 0 20 857 

Ej funna 295 5370 5100 48 3426 904 15143 

Totalt 820 5592 5190 48 3426 924 16000 

 

 
 

 

Av det totala antalet inventerade smårutor (16000) 

är 3474 smårutor ej möjliga habitat, vilka är kärr och 

myrar samt hus, berg i dagen och vatten (se tabell 1). 

21 % av ytorna är alltså inte möjliga habitat. Av de 

möjliga habitaten (12526 smårutor) innehåller 

sammanlagt 6 % stor bockrot. 

 

 I de 20 storrutor där enbart vägrenar inventerades 

fördelades antalet smårutor med respektive utan 

förekomst av stor bockrot enligt tabell 2. 35 % av 

antalet smårutor vid vägrenar har stor bockrot 

Tabellen visar också fördelningen av smårutor av 

kategorierna 2-6 som finns i området enligt 

kartmateriel, vilka ej är inventerade men visar på 

områdets vegetation.  
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Tabell 2. Summerat antal smårutor funna och ej funna stor 

bockrot vid vägrensyta för de resterande 20 storrutorna. Kategori 

2-6 visar antalet smårutor av kategori för storrutorna, dock ej 

inventerade! 

 

  K1 K2 K3 K4 K5 K6 Totalt K2-6 

Funna K1 435             

Ej funna K1 814 12560 4240 1121 5840 1340 25101 

Totalt K1 1249             

  

 

 

Totalt inventerades 2069 smårutor vid vägrenar (820 

respektive 1249, se tabell 1 och 2) och av dess fanns 

stor bockrot i 960 (525 respektive 435) smårutor 

vilket ger 46 % av det totala antalet väggrenar i alla 

30 storrutor 

 

Antalet smårutor funna stor bockrot vid vägrenar 

fördelade med avseende på direkt närliggande 

kategori 2-6 syns i tabell 3: 45 % Barr och Lövskog 

och 58 % åkermark, 0 % kategori 4-6.   

     Av antalet smårutor ej funna stor bockrot 

fördelade med avseende på direkt närliggande 

kategori 2-6 (tabell 3): 55 % Barr och Lövskog, 42 

% åkermark, 0 % kärr och myrar, 100 % hus, berg i 

dagen och vatten, samt 100 % övriga öppna fält  

 

 

 
Tabell 3. Totalt antal smårutor funna och ej funna vid vägren 

fördelade med avseende på direkt intilliggande kategori 2-6. 

  K2 K3 K4 K5 K6 Totalt 

Funna 520 440 0 0 0 960 

Ej funna 624 315 0 35 135 1109 

Totalt 1144 755 0 35 135 2069 

 

 
 

 

Sambandet mellan vägytor med stor bockrot och 

antalet ytor med barr och lövskog i direkt anslutning 

är svagt positivt men inte signifikant (Rs=0.12, 

n=30, P=0.52). Sambandet mellan vägytor med stor 

bockrot och antalet ytor med åkermark i direkt 

anslutning är positivt och signifikant (Rs=0.38, 

n=30, P=0.04, figur 7). I figuren ser man dock en 

stor spridning på residualerna. 
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Figur 7. Visar sambandet mellan åkermarksytor direkt intill 
vägkantsytor med stor bockrot. En svagt positiv korrelation att det 

är fler vid åkermarksytor med vägkantssytor med många stor 

bockrot. 

 

 

 

Tittar man på fördelningen av den vegetation som 

finns i varje storruta ser man följande resultat (figur 

8). Kartbearbetad analys av kategorierna. Man kan 

se ett svagt mönster att barr- och lövskog dominerar 

i norr med åkermark i mitten och hus, berg i dagen 

och vatten dominerar i söder. 
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K2 K2 K2 K2 K2 K3 
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Figur 8. Visar dominerande kategori (2-6) för varje storuta. Den 
mörkgrå ytan är utgångspunkten Tullgarns slott. I de svarta 

rutorna har vägrenar inventerats och i de röda (streckade) rutorna 

alla smårutor. Här är alla 42350 smårutor medräknade och 
analyserade. 

 

 

 

Den rumsliga fördelningen av stor bockrot med 

avseende på antal fyllda vägrenar i alla 30 storrutor 

och ytor utanför vägrenar i de 10 fullt inventerade 

storrutorna uppvisar ett mönster som visas i figur 9. 

Tullgarns slott är markerat med grått. Det finns ett 

svagt mönster av minst fynd vid vägrenar i norr och 

söder. De mesra fynden är från mitten. Absolut 

minst antal är i norr. Även längst i väster och öster 

är det minst antal, med flest i de mittersta 

kolumnerna. Detta visar på flest i centrumpunkten i 

det studerade området.  När det gäller flest fynd av 

bockrot vid ytor utanför vägrenar ser man ett fokus 

norrut och nordväst från Tullgarns slott. 
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Figur 9. Visar procentuella fördelningen av funna stor bockrot av 
totala antalet vägrenar inom varje storruta. Inom parantes finns 

procentuella antalet stor bockrot utanför vägrenar av den totala 

rutan (endast det 10 inventerade storrutorna är analyserade). Där 
parantes saknas har ingen stor bockrot hittats utanför väggrenar. 

(x) innebär ej inventerade ytor utanför vägrenar. Den mörkgrå 

ytan är utgångspunkten Tullgarns slott. I de svarta rutorna har 
vägrenar inventerats och i de röda (streckade) rutorna alla 

smårutor. 

 
 

 

För att summera resultatet kan man se att nästan all 

stor bockrot finns strikt längs vägarna, och om det är 

någonstans därutöver som arten finns så är det 

främst barr- och lövskog samt åkermark. Det totala 

antalet vägrenars direkt intilliggande kategori 

domineras av åkermark vid fynd av stor bockrot men 

kan ej statistiskt säkerställas. Barr- och lövskog 

dominerar vid inga fynd, vilket kunde säkerställas 

statistiskt. I den rumsliga fördelningen ser vi att i 

norr och väst med mest barr- och lövskog finns 

minst antal stor bockrot vid vägrenar och mest i 

mitten med dominerande åkermark. Det finns en 

kärna med antal fynd utanför vägrenar vid Tullgarns 

slott. 

 
 

Diskussion 
Efter att ha studerat utbredningen av stor bockrot 

som den ser ut idag i Tullgarnsområdet, kan man 

fundera på vilka faktorer som gör att dess etablering 

och spridningsmönster ser ut som den gör. Vilka 

abiotiska och biotiska faktorer är det som sätter 

gränserna för spridning, eller ger den möjlighet att 

sprida sig är alla adekvata frågor. Hur stor är dess 

konkurrensförmåga, spridningspotential och 

genetiska diversitet? 

     Tittar man på tillgången till näring och då 

speciellt kväve som oftast finns rikligt i vägrenar 

kan det vara en bidragande orsak till varför den inte 

tar sig längre in från vägkanter. Vägrenarna klipps 

också med jämna intervall så störning tillkommer 

vilket kan gynna stor bockrot och dess spridning. 

Förr användes många av de undersökta vägarna mer 

flitigt än idag och några vägar har mer eller mindre 

blivit stigar. Det märkliga är att det ändå är så skarpa 

gränser mellan vägren och intilliggande miljö. Vid 

spridning med hjälp av klippmaskin borde fröer 

slungas längre in från vägrenen. Eftersom den stora 

bockroten är konkurrenskraftig och mörkertålig 

borde den utifrån det klara av konkurrensen men 

eftersom den är så näringskrävande kan detta 

möjligen sätta stopp för etableringen. Dock påvisas 

den starka konkurrenskraften vid vägrenar då den 

klara sig relativt bra i den stora konkurrens som 

finns.  

     Då större delen av fynden gjordes nära åkermark 

vid vägrenar vore det intressant att genom 

experiment se mer på om arten har förmågan, eller 

potentialen att stärka sin etablering på dessa platser. 

Enligt ståndortskraven är åkermark ett lämpligt 

habitat. Man skulle behöva studera hela dess 

livshistoria för att få en bra bild av stor bockrot. Det 

som är överraskande är att flest smårutor utan fynd 

ligger vid angränsande skog. Detta eftersom den är 

mörkertålig och skall finnas vid skogsbryn enligt 

möjliga habitat. Det resultat som kommit fram i 

denna studie visar på att åkermark möjligen har 

störst potential att ge stor bockrot möjlighet till 

etablering utanför vägrenar, då spridningsavståndet 

är kort för dess fröer.  

     Livshistorier kan ge oss en bild av hur stor 

kostnad som krävs för att till exempel snabbt 

reproducera sig kontra att konkurrera (Weller et al. 

2001).  Detta är ett möjligt och viktigt fält att studera 

och bäst jämför man detta mellan ursprungsplatser 

och invasionsplatsen.  

     När det gäller etableringen i störda miljöer, till 

exempel antropogen störning, kan det vara så att det 

behövs olika egenskaper för att kunna etablera sig i 

skogsmiljö respektive ruderatmark. Likaså finns det 

ingen korrelation mellan egenskaper som krävs för 

första koloniseringen och vad som krävs för vidare 

etablering av en population. Graden av fenotypisk 

plasticitet verkar inte finnas med avseende på 

skiftande miljöer, eller är det något som kan tänkas 

utvecklas i framtiden. Hos stor bockrot kanske 

egenskapen finns eftersom den etablerar sig i fler 

miljöer, trots att den är mer ljuskrävande och inte 

lika konkurrenstålig som stor bockrot.  

     Genetiskt sett är ofta invasionsarter drabbade av 

genetisk drift under förstadiet till etablering och har 

då en liten genpool att börja med. Är det få små 

populationer under en längre tid - flera generationer 

– ökar risken för dåligt tillväxt. Här spelar också 

eftersläpning i tiden – då tillväxten står still - roll 

eftersom det kan vara den tid en invasionsart 

behöver för att bygga upp en tillräcklig genetisk 

variation och anpassa sig. Om man tänker sig att en 

ursprunglig källa av stor bockrot utgjort 

spridningskällan kan en liten genetisk variation 

föreligga och därmed inte samma variation som flera 

källor till spridning skulle ge. Tänker man sig också 

att det inte finns ett genflöde mellan olika 

populationer kan det ytterligare hindra en stark 

etablering av stor bockrot. Detta har vi dock inget 

bevis för utan är en spekulation. Kanske den 
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fortfarande befinner sig i stasis (eftersläpning i 

tiden). 

     Man skulle kunna gå vidare med att undersöka 

om det finns hybridisering mellan stor bockrot och 

vanlig bockrot (Piminella saxifraga). Gener från 

inhemska populationer kan rekombineras med 

invasiva arter som då får en större konkurrenskraft. 

Likaså kan de invasiva arterna sprida gener till de 

inhemska som då får en större konkurrenskraft. 

Kanske är det en möjlig förklaring till stor bockrots 

spridningsmönster. Som en parantes kan nämnas att 

få studier har gjorts på genetik och hybridisering 

överlag på invasionsarter (Weller et al. 2001). En 

eventuell hybridisering skulle kunna föra stor 

bockrot vidare utanför vägkanter. Samhällstrukturen 

skulle kunna förändras om det finns möjlighet för 

hybridisering med vanlig bockrot. Skulle denna 

sedan återkorsas med stor bockrot kan den senare bli 

riktigt farlig mot den inhemska bockroten. Vi har då 

kanske t.o.m. fått en ny art. Risken för utslagning av 

andra arter i och med stor bockrot och främst vanlig 

bockrot kan vara en risk på lång sikt. De kanske kan 

lyckas konkurrera ut andra arter. Detta kanske inte 

är troligt för stor bockrot. Men om några enstaka 

arter på sikt lyckas konkurrera ut diversiteten kan vi 

få en homogenisering. Här kan människan spela stor 

roll. Sambandet mellan invasiva arter och hur stor 

störning de får genom antropogen påverkan är stark 

enligt andra studier (McKinney & La Sorte 2007).  

    Intressant att konstatera är att det finns flera 

lokaler som skulle kunna passa in för stor bockrot 

om man skall se till resultatet samt de habitat som 

den föredrar.  Enligt tidigare studier finns det 

exempel på invasiva arter som håller sig på en låg 

tillväxtnivå under århundraden beroende på 

miljöfaktorer som ändras strax efter etableringen, 

detta kan både vara biotiska och abiotiska faktorer 

(Mooney& Cleland 2001). Den inhemska arten kan 

också respondera på den invasiva arten och öka sin 

förmåga att konkurrera ut den invasiva arten.  

     Om man ser till spridningsmönstret kan man 

fråga sig om det är möjligt att prata om 

metapopulationer med en ström av utbyte av 

individer. Med tanke på spridningsmönstret och den 

troliga korta fröspridningen stor bockrot får genom 

kontinuerliga klippningar av vägkantfloran är det 

senaste förmodligen förklaringen till den spridning 

vi ser idag. Spridning i sig är en dålig indikator på 

framgång hos en invasiv art enlig en tidigare studie 

(Williamson 2006). Samtidigt är fröspridning, 

tillväxt och etablering av fröer viktiga delprocesser i 

framgången hos en arts möjlighet till etablering 

(McAlpine & Jesson 2008). Att undersöka 

experimentellt hur spridningen av stor bockrots frön 

sker är en möjlig vidare utveckling av dess 

invasivitetsegenskaper. Förstår man fröspridning 

och fröernas möjlighet till etablering och tillväxt hos 

en specifik invasiv art och vad som hjälper eller 

hindrar den, kan man avgöra hur invasiv en art är 

och var den förmodas invadera (McAlpine & Jesson 

2008). 

     Eftersom människan delvis har tagit bort de 

naturliga barriärer som finns för möjligheten för en 

art att sprida sig, har flera studier av invasiva arter 

gjorts i urbana miljöer (Pyšek et al 2001). I denna 

undersökning har ett naturreservat fungerat som 

studieplats och när det gäller möjligheten för 

invasiva arter att etablera sig beror den även här på 

hur störd miljön är av mänsklig påverkan. När det 

gäller naturreservat kan invasiva arter givetvis störa 

den inhemska floran även i dessa ytor. Tullgarns 

naturreservat ett utmärkt exempel på genom åren 

ostörd natur. samtidigt är ekosystemen delvis mer 

resistenta mot invasionsarter i Europa på grund av 

en längre tids påverkan av mänskliga aktiviteter 

(Hulme 2007). 

 

Slutsats 
För att få en förklaring till stor bockrots, till viss del 

märkliga etableringsmönster och varför den inte 

intar andra ytor behövs genetiska analyser.  Man 

behöver studera andra populationer i liknande 

miljöer, med vägrenar som förbinder områden och 

jämföra dessa med Tullgarns. Man bör också leta 

efter och analysera möjligheten till hybridisering. 

Experiment med olika miljöer inom Tullgarn med 

fröutsättning är också ett intressant projekt. Om stor 

bockrot är en potentiell källa till stora 

spridningsproblem i framtiden i Tullgarn eller för 

svag går bara att spekulera i efter den analys som 

gjorts. Man bör göra jämförande studier i andra 

länder och lägga in artbildningsperspektiv på det 

hela. Man kan se en tendens att åkermark eller 

närliggande åkermark är mest gynnsam samt att där 

icke fynd har gjorts av stor bockrot i de 

totalinventerade rutorna finns en större andel 

koncentrerade åkermarksytor (det var mest barr- och 

lövskog). Åkermark är kanske den yta som kan 

invaderas i ett första steg till utbredning. Stor 

bockrot verkar idag vara en svagt invasiv art i ytor 

utanför vägrenar. Däremot kan den eventuellt anses 

medel-invasiv vid vägrenarna men hur mycket den 

påverkar floran i vägrenarna går inte att svar på med 

enbart denna studie som grund. 
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