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Framtida inventeringar – kompletteringar och förenklingar 
Ett av rapportens syften är att föreslå kompletteringar och förenklingar för att underlätta 
kommande inventeringar. 

Det som är viktigt att övervaka varje år är förekomsten av träd, främst små och mellanstora, 
buskar och ris samt förekomsten av öppen sand. Här kan förändringar ske från ett år till ett 
annat. Till exempel hade vi inte fått statistiskt säkerställt att en isvinter med högvatten 
faktiskt rensar den lägsta delen av stranden, om vi inte övervakat varje år samt hade en 
uppdelning av stranden i olika höjder. De andra effekterna av isvintern som erosion och 
vallar med förna på stränderna hade eventuellt inte heller noterats.  

Vassövervakningen är lite annorlunda. Den bortre gränsen är oftast uppskattad, däremot är 
alltid den inre gränsen och så långt ut man kan ta sig med stövlar mätt med samma 
noggrannhet som all annan vegetation. En variant kan vara att ha en fast, närmare gräns för 
vassvärden, eftersom det är svårt att ta sig ut till alla yttre gränser. Säv och näckrosor kan 
man utesluta ur denna inventering framöver, eftersom det har visat sig man med denna 
metod inte får tillräckligt med underlag för att göra säkra statistiska beräkningar.  

Artsammansättning skulle det räcka att mäta var 5:e år. Vi har nu uppgifter om vad som kan 
hända årsvis. Den stora skillnaden verkar finnas i olika typer av stränder. Flacka stränder, där 
vattenvariationerna märks tydligast, har en annan utveckling än alla stränder sammantaget.  

Vilka stråk ska inventeras varje år, om inte alla? Det är fortfarande en vits att inventera de 
flackaste stråken, just för att vattenståndsvariationerna är den viktigaste faktorn att 
övervaka. De övriga stråken kan man inventera var femte år som hittills, om inte någon 
annan omvärldsfaktor dyker upp som man hittills inte förutsett. Då kan man i så fall ändra 
frekvensen till det som ger den mest lämpliga övervakningen. 

En fullödig rapport bör skrivas minst var femte år. De årliga undersökningarna kan 
rapporteras enklare, huvudsakligen i tabellform med en sammanfattaden mindre text. 
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