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Sammanfattning

Det finns ca 2100 arter av lavar och ca 1000 arter av mossor i Sverige. Av dessa befinner sig 

281 lavarter och 233 mossarter på rödlistan. Lavar och mossor är relativt okända 

organismgrupper då nya arter fortfarande upptäcks som visar sig vara inte allt för ovanliga. 

De flesta lav- och mossarterna är inte särskilt känsliga för störningar, men de arter som som är 

känsliga är extra intressanta och utgör ofta signalarter för ett områdes status. Eftersom lavar 

och mossor är relativt lätta att hitta och återfinns året runt är av de man känner till 

välstuderade och används ofta som indikatorer på ett områdes biologiska kvaliter. 

En jämförande inventering genomfördes sommaren 2010 i en produktionsskog med gran och 

en olikåldrig blandskog för att se om det fanns några skillnader i artdiversiteten av mossor och 

lavar genom att inventera 60 rutor i vardera skog. Inga signalarter eller arter kategoriserade 

som hotade hittades. I granskogen hittades två lavarter och 20 mossarter och i blandskogen 

hittades fem lavarter och 25 mossarter. Antalet arter var lägre i produktionsskogen men i 

genomsnitt fanns lika många arter per ruta i de båda skogarna. Produktionsskogen med gran 

ska ingå i ett framtida naturreservat och man vill att den ska bli så lik blandskogen som 

möjligt i framtiden. Olika förslag till skötselplanen tas upp, så som att ringbarka, frihugga 

lövträd samt att fylla igen dikena som sätts in för att produktionsskogen ska få en mer 

blandskogkaraktär.



Abstract

There are approximately 2100 species of lichens and about 1000 species of bryophytes in 

Sweden. Of these are 281 lichen and 233 bryophyte species on the Red List. Lichens and 

bryophytes relatively unknown groups of organisms because new species are still detected, 

that turns out not to be unusual. Most lichen and bryophyte species are not sensitive to 

interference, but the species that is sensitiv is especially interesting and are often used as 

indicator species for an area's status. Since lichens and mosses are relatively easy to find and 

can be found around the year, those we know about are well studied and are often used as 

indicators of an area's biological status. 

A comparative survey was conducted in early summer 2010 in a production forest with spruce 

and a mixed forest of different ages to see if there were any differences in species diversity of 

bryophytes and lichens. An inventory of 60 boxes on the ground where conducted in each 

forest. No indicator species or species categorized as threatened was found. In the spruce 

forest there were found two lichens and 20 bryophytes and in the mixed forest there were 

found five lichens and 25 bryophytes. The number of species found was lower in production 

forest, but on average there were an equal number of species per square in the two forests. 

The production forests with spruce is to be included in a future nature reserve and the thought 

is it will become as similar to the mixed forest as possible in the future. Various proposals for 

the management plan is discussed, such as ring barking, freeing deciduous trees and filling the 

ditches to give the production forest a more mixed forest character.
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Inledning

I Sverige finns det mindre än 5% överåldrig skog (skog som uppnått avverkningsmogen 

ålder). I dessa skogar är diversiteten bland arter generellt större än än i yngre skogar. Dessa 

5% är inte jämt fördelade över landet utan majoriteten av den skogen finns i fjällen eller i 

Norrlands inland. Därför är den överåldriga skogen i södra Sverige extra viktig. I Sverige har 

åtminstonde  115 skogslevande arter utrotats och 1986 skogsarter är rödlistade (år 2003). 

Dessa arter består av allt från mossor, svampar, lavar till kärlväxter och insekter (Berglund & 

Jonsson 2005).

Större delen av skogen i Sverige har använts i skogsbruk under en längre tid. De arealer som 

knappt är påverkade av människan är få och små men de hyser ofta flertalet hotade och 

känsliga arter som inte klarar av skogsbruket. För att öka mängden skog dessa arter kan leva i 

måste vi återskapa naturliga miljöer och anpassa skogsbruket till mer småskalighet så att det 

finns mer grov död ved, fler lövträd och att man börjar använda brand i skogsskötseln (Fries 

et al. 1996). De flesta skogarna är anpassade till stora störningar som t.ex. bränder och klarar 

därför ofta hyggesavverkningar i begränsad omfattning relativt bra. Skogar som inte har varit 

utsatta för brand på hundratals år eller håller känsliga arter påverkas mycket negativt av 

hyggesavverkning. I dessa skogar passar plockhuggning bättre om de inte går att skydda från 

skogsproduktionen helt (Fries et al. 1996).

Mycket av den svenska skogen har fragmenterats till följd av skogsbruk, vägbyggen eller 

genom att omvandla skogsmarken till jordbruksmark. När en skog utsätts för fragmentering 

sker många förändringar i miljön. För det första så minskar avståndet från skogens mest 

avlägsa plats till kanten en hel del. Skulle man t.ex. anlägga en väg genom mitten av en skog 

skulle avståndet mellan kanten och den avlägsna platsen minska med 50%. Detta skulle ändra 

mikromiljön i ett mindre skogsområde genom att det blir torrare, vilket kan påverka flertalet 

arter. De arter som befinner sig närmast kanten påverkas mer och de skulle vara mindre 

skyddade. Man har i kanter mot söder märkt en temperaturskillnad upp till 50 meter in i 

skogen. De kanter som gränsar mot gödlsade åkermarker skulle få mer näring än tidigare 

vilket självklart påverkar arterna (Murcia 1995). Fragmenterade skogar håller mindre fukt än 

tidigare och det påverkar negativt fuktälskande lavar då forskning visat på att de inte börjar ta 

upp näringämnen från fukten förrän de har varit konstant fuktiga i 24 timmar. I skogar som 

blivit fragmenterade minskar tiden som fukten hålls kvar i skogen drastiskt (Lidén 2009).
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Det finns en studie gjord av Johansson (2008) som visar på att vissa lavarter knappt blir 

påverkade av störningar så som hyggesavverkning och kantzoner medan andra gynnas av det. 

Samtidigt finns det arter som blir mycket negativt påverkade av denna störning och de flesta 

av dessa arter är dessutom hotade (Johansson 2008). Man vet dock att de flesta lavarterna inte 

blir särskilt påverkade av naturliga störningar (brand, vindfällen och torka) då dessa hjälpt till 

att utveckla lavarterna som finns idag. I samma studie (Johansson 2008) undersöktes hur 

busklavar påverkades av störningar som kantzon och hyggesavverkning. Överlag hade dessa 

störningar negativa effekter för busklavarna, men beroende på vilket väderstreck kantzonen 

fanns i samt hur stort hygget var gav det stora skillnader. I de flesta undersökta 

skogsområdena överlevde majoriteten av busklavarna men det tog lång tid innan de 

återhämtat sig. Dock var det få arter som återkom med tiden om de en gång försvunnit 

(Johansson 2008). Även om de flesta lavarterna knappt blir påverkad av störningar som 

fragmentation i form av hyggen, blir de påverkade på sikt då antalet individer inom 

förökningsavstånd minskar vilket i det långa loppet riskerar att leda till inavel. Innan hygget 

växt igen och och återkoloniserats av samma lavarter kan de omkringliggande lavarterna 

börjat genomgå en flaskhals eller till och med utrotats på lokal nivå (Lidén 2009).

I en studie av Bader et al. (1993) undersöktes 11 granskogar i Sverige för att se effekterna av 

avverkning och hur det påverkade tre olika familjer av nedbrytande svampar. Skogarna 

varierade mellan produktionsskogar och skogar med lite plockhuggning. De skogar som blivit 

avverkade för ca 100 år sedan (man hade inte skogar med senare avverkning med i 

undersökningen) hade signifikant mindre mängd av grova och mycket nedbrutna lågor jämfört 

med skogar som blivit avverkade för mer än 100 år sedan. Antalet arter av de undersökta 

svampfamiljerna minskade även med hur mycket skogen avverkats. Flertalet av dessa 

svamparter är hotade och de kräver gamla, grova och väl nedbrutna lågor.

I det moderna skogsbruket sker fragmentation på regelbunden basis och man har på senare tid 

även börjat ta ut större andel död ved samt även stubbar, grenar och toppar. Detta påverkar 

många olika organismer bland annat svampar av ordningen Polyporales som innehåller tickor, 

skinn, fingersvampar m. fl. (vedsvampar) som växer på död ved. Mängden död ved i 

produktionsskogen idag är i genomsnitt mellan 3 - 6,1 m3/ha (Fridman & Walheim 2000, 

Edman et al. 2004) medan naturskog (skog utan mänsklig påverkan i minst 140 år) har i 

genomsnitt 39 - 133 m3/ha (Edman et al. 2004). Av Polyporales är 28% av arterna hotade och 

det är till största delen på grund av det moderna skogsbruket. De Polyporales som lever i 

fragmenterade skogar har det svårt med förökningen. En studie av Edman et al. (2004) har 
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visat på att de hotade Polyporalernas sporer kan sprida sig upp till 3 km från den vuxna 

individen om lämpliga habitat finns. Tyvärr är det sällan deras habitatkrav kan uppfyllas inom 

den sträckan. Lämpliga habitat för Polyporales är just lågor och torrakor i olika 

nedbrytningsstadier och grovlek. Dock så tror forskare att man lätt kan skapa lämpliga habitat 

för dem även i yngre produktionsskogar om man låter dessa lågor och torrakor vara kvar och 

att man aldrig plockar ut redan döda träd (Edman et al. 2004). I en studie gjord av Caruso 

(2008) fann han att flertalet lavarter satte sig på grenar och stammar som lämnats kvar på 

hyggena. Det var dock mest triviala arter han fann, de växte på antingen grenar eller stammar 

(mindre än 10 cm i diameter). På de stubbar som lämnats kvar fann han arter från båda 

substraten, samt åtta hotade arter. Han märkte även att om sågytan på stubben var ojämn 

trivdes fler hotade lavarter där. Det är därför viktigt att informera skogsägare och skogsbolag 

om att lämna kvar stubbar så att dessa arter kan leva kvar även när skogen förvandlats ett 

hygge (Caruso, 2008). Bland grenar, toppar, lågor och stubbar växer inte bara lavarter utan 

även mossor och skalbaggar trivs där. Lämnar man kvar de lågor, högstubbar och torrakor 

som redan finns och även lämnar stubbar, grenar och toppar har flertalet arter av dessa 

organismgrupper tillräckligt med substrat för att överleva. Dock finns i genomsnitt bara 30% 

kvar av grenar, toppar, stubbar, torrakor, högstubbar och lågor efter avverkning jämfört med 

innan man plockade ut dem (Rudolphi 2007).

Försök för att minska risken för inavel bland busklavar har försök genomförts genom att 

placera ut dem i lämpliga habitat, där bestånden minskat på grund av inavel, genom att limma 

fast dem med vattenfast lim på lämpliga växtplatser. Dessa försök har varit mycket lyckade 

och rekommenderas att använda om man jobbar med hotade busklavar. Viktigt är då att rikta 

insatserna till bestånd som har chans att överleva för bästa resultat (Lidén 2009).

Under 1990-talet genomfördes en nationell inventering för att lokalisera nyckelbiotoper i 

Sverige. Man använde sig till största delen av kartor och lokalbefolkningens information för 

att fastställa dem, men ett hundratal kontrollerades även av utbildade naturvårdare. Senare 

genomförde Skogsstyrelsen en inventering i 120 olika nyckelbiotoper på jakt efter rödlistade 

lavar och mossor. I 71% av nyckelbiotoperna hittades minst en rödlistad art. Flest rödlistade 

arter i samma nyckelbiotop hittades i barrskogarna i norrlands inland men de sydliga 

lövskogarna hittades fler rödlistade arter, dock inte i samma nyckelbiotoper. Hittades en 

rödlistad lav var chanserna små att de även skulle hitta rödlistade mossor, detta på grund av de 

skilda habitatkraven som de båda grupperna har. Lavarna hittade de till största delen på 

trädstammar, medans mossor hittades främst på stenblock eller i/vid vatten (Gustavsson et al. 
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1999). Nyckelbiotoper blir utsedda antingen genom inventeringen som skedde under 1990-

talet eller genom att skogsbolag hittar dem vid inventering eller avverkning. För att ett område 

ska bli utsedd till nyckelbiotop måste de hålla en viss vegetationstyp (Nitare 2000) som 

innehåller gamla träd, olikåldrade träd och mycket död ved eller genom att man hittat 

indikator- och/eller signalarter. Uppfyller området dessa krav är chansen stor att man kan 

finna rödlistade arter i området (Norén et al. 1995).

I en studie gjord av Berglund & Jonsson (2005) inventerades ett naturreservat med våtmark 

där det finns 46 öar med skogsbevuxen upphöjd mark. Denna våtmark står isolerad från 

liknande skog naturligt sedan flera hundra år tillbaka. Dessa öar jämfördes med 32 

nyckelbiotoper som alla nyligen blivit isolerade på grund av hyggen. Nyckelbiotoperna hade 

spår efter skogsbruk medan naturreservatet var i princip orört. Man tittade efter tickor och 

lavar i reservatet och i nyckelbiotoperna. Man kom fram till att det fanns fler arter i 

nyckelbiotoperna, men att det i både reservatet och nyckelbiotoperna fanns arter som bara 

fanns antingen i reservatet eller nyckelbiotoperna. Detta beror troligtvis på att reservatets 

skogar varit isolerade från andra skogar för länge och att arterna minskar på grund av inavel. 

Man märkte att de nyckelbiotoper som hade varit isolerade kortast tid också höll fler arter än 

de som varit isolerade längre tid. Det fanns dock fler arter av tickor som växer på lågor samt 

rödlistade arter på lågor i reservatet (Berglund & Jonsson 2005).

En studie av Linder & Östlund (1997) genomfördes genom att jämföra skog med hjälp av 

kartor från sent 1800-tal med dagens bestånd, dessa kartor var detaljerade och beskrev även 

om det fanns mycket lågor. 123 000 ha av barrdominerad skog ingick i studien. När kartorna 

gjordes på 1800-talet hade inte dessa skogar påverkats av kommersiellt skogsbruk och de 

innehöll många grova levande och döda träd (både lågor och torrakor) av gran och tall; de 

flesta bestånden var minst 200 år gamla. Sedan dessa kartor gjordes har skogsbruket ökat och 

skogsbränder minskat drastiskt. När studien genomfördes 1997 höll samma skogar mindre än 

1% överåldriga träd och man tror att mängden död ved hade minskat med ca 90%. Man tror 

även att de känsliga arterna minskat i ungefär samma takt, så man kan se ett samband mellan 

dessa arter och gammal, orörd skog. Vi behöver därför sträva efter att återskapa dessa skogar 

(Linder & Östlund, 1997). I en studie genomförd av Jonsell et al. (1998), om alla rödlistade 

vedlevande (saproxyliska) invertebrater som finns i Sverige, granskades deras habitatkrav 

noggrant. Man kom då fram till att för att en skog ska kunna hålla majoriteten av arternas 

livscyklers habitatkrav, behövs mer solbelysta lågor av olika nedbrytningsgrad, grovlek samt 

trädslag (men även högstubbar som gärna får vara ihåliga). Vissa av lågorna och 
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högstubbarna ska även finnas i mer beskuggade områden då de gärna lägger sina ägg i fuktig 

bark (Jonsell et al., 1998). I en annan studie genomförd av Buddle (2001) i Kanada fångades 

10 000 spindlar av 100 olika arter in från ett skogsområde där det fanns gott om lågor. Flest 

spindlar fångades in från marken och den största diversiteten av arter fann man i fällorna på 

lågorna. För 11 av arterna fann man majoriteten av individerna på lågorna. Fler honor med 

äggsäckar och unga individer infångades från lågorna än från marken och man märkte att 

spindlar som byggde nät föredrog lågorna. Denna studie visar på att lågor är ett viktigt habitat 

för spindlar och därför är viktiga att spara för att öka diversiteten av arter i skog, dock säger 

studien ingenting om betydelsen av levande träd/buskar som habitat för spindlarna (Buddle, 

2001).

I min studie har jag jämfört artdiversiteten av lavar och mossor mellan två olika skogsmiljöer 

i Västra götaland. En produktionsskog med gran och en olikåldrig blandskog. Syftet med 

studien har varit att undersöka om en ålders och artblandad skog är mer artrik än en plantering 

av monokulturtyp. Valet av den olikåldrade blandskogen som referens var för att de båda 

skogsområderna ligger nära vanadra samt att man vill att produktionsskogen ska bli så lik 

blandskogen som möjligt. Resultatet kommer att bidra till skötselplanen för 

produktionsskogen som ska komma att ingå i ett naturreservat.
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Metod

Lokalbeskrivning

Inventeringsområdena ligger på 

kommunalmark och mark ägd av 

länsstyrelsen. Norra Vingängen 

(kallas hädanefter för Lokal 1) 

ska bli ett naturreservat hos Skara 

kommun och Trekantskogen 

(kallas hädanefter för Lokal 2) 

ska ingå i det framtida 

naturreservatet Axvalla hed som 

länsstyrelsen ska ha hand om. I 

figur 1 kan man se skillnader 

mellan de båda skogarna.

Området som inventerades i Lokal 1 består av produktionsskog med gran med inslag av andra 

trädarter. Skogen består av två skiften; ena skiftet är äldre och skulle inte ha långt kvar till 

avverkning om det inte köpts upp av kommunen. Det andra skiftet består av tät, ung granskog 

med en ålder på ca 20 år. Produktionsskogen ska ingå i ett framtida naturrerservat pga dess 

närhet till en ekhage med höga naturvärden samt för att bevara skogen som strövområde. 

Målet är att produktionsskogen skall få en mer blandskogs karaktär.

Lokal 2 består av blandskog som domineras av tall men det finns även mycket ek, lönn, 

körsbär, björk och lind. Det finns både grova tallar och yngre lövträd i området. Länsstyrelsen 

vill i denna skog ta bort all gran under 10 cm samt frihugga ekar och lövträd. Blandskogen 

ska ingå i ett framtida naturreservat där Axvalla hed ska ingå med skogen omrking Lokal 2. 

Axvalla hed skall bli ett naturreservat på grund av de skilda naturtyperna som finns i området 

som man vill bevara.

Lokal 1 och Lokal 2 ligger båda nära Axvalla centrum och är populära promenadstråk. I 

Lokal 1 finns stigar och ett spår med belysning där det är förbjudet att rida. I Lokal 2 finns 

flertalet större stigar där man även rider. Båda områderna är mellan 2 - 2,5 ha stora och de är 

båda homogena, dvs de båstår till största delen av endast en skogstyp.
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Figur 2. Visar var de båda skogarna 
finns i förhållande till varandra. Bild 
hämtad från www.eniro.se 2010-09-
04 och redigerad av Sara Roos

De båda skogarna ligger som närmast något mindre än 1 

km ifrån varandra så naturlig spridning är möjlig. I figur 

2 syns båda områdenas förhållande till varandra. Båda 

lokalerna är inringade i svart.

Inventering

Inventeringen gick ut på att undersöka de båda 

skogsområdena samt vilka arter av mossor och lavar 

som fanns i 60 inventeringsrutor och uppskatta hur 

många procent av ytan de olika arterna täcker med hjälp 

av en tumstock och ögonmått. Antalet rutor valdes ut 

med tanke på hur mångs fältdagar jag hade på mig. 

Inventeringen genomfördes med hjälp av 

bestämningslitteratur (Foucard 2001, Fältbiologerna 

1995, Hallingbäck & Holmåsen 1985, Moberg & 

Holmåsen 1990) och lupp på 10 gångers förstoring. 

Täckningsgraden räknades ut genom att slå ihop en arts 

procenttal samt dela med antalet inventerade rutor. 

(Lunds Universitet, 1992).

Inventeringsrutorna på marken var 60 st på 100x100 cm vilka slumpades ut i de båda 

områdena, och sedan stegades ut.

Fältarbetet genomfördes mellan 100525 – 100615.
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Resultat

I Lokal 1 hittades 20 olika mossarter och två olika lavarter vilket man kan se i tabell 1. I 

Lokal 2 hittades 25 olika mossarter och fem olika lavarter, vilka man kan se i tabell 2. Det var 

13 mossarter och 2 lavarter som hittades i båda lokalerna. I figur 3 kan man se hur många 

olika arter som hittades i de båda lokalerna samt hur många arter som i genomsnitt fanns i 

varje ruta. Spannet på arter i rutorna i Lokal 1 var noll till sju arter och i Lokal 2 var det noll 

till fem arter. Ett t-test genomfördes för att se om det fanns någon skillnad på antalet arter i 

genomsnitt i varje ruta. I Lokal 1 fanns det i genomsnitt 2,87 arter (sd = 1,74 och n = 60) och i 

Lokal 2 fanns i genomsnitt 2,92 arter i varje ruta (sd = 1,24 och n = 60). T-testet kunde inte 

bevisa att det var någon skillnad i genomsnittligt artantal då t = 0,25 och p = 0,84.

Figur 4 visar medeltäckningsgraden av alla arter funna i båda skogsområderna. I figur 5 kan 

man se hur hur många rutor de olika arterna hittades i. Figurerna visar tydligt att det inte är 

några stora skillnader mellan de två områderna i olika arters medeltäckningsgrad eller 

frekvens. Men det är olika arter som är vanliga i de båda lokalterna vilket man kan se i tabell 

1 och 2 vilket visar alla arter som hittades i inventeringsrutorna på marken.

I figur 6 kan man se hur många nya arter jag hittade i vardera lokal. Det är hur många arter 

man redan hittat plus antalet nya arter för lokalen. Man kan se att i Lokal 1 planar kurvan ut 

vid ruta 37 och det antyder på att troligtvis hade det antalet rutor räckt för att hitta majoriteten 

av arterna i Lokal 1. För Lokal 2 planar kurvan ut vid 50 vilket tyder på att 50 rutor troligtvis 

räckt för att täcka upp majoriteten av arter som finns i Lokal 2.

Inga indikator- eller rödlistade arter påträffades under inventeringsarbetet men det finns 

förutsättningar för att de skulle kunna finnas i Lokal 2.
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Figur 3. Det totala antalet arter funna och genomsnitt av antalet arter per ruta 
samt standard avvikelsen för vardera lokals genomsnitt av arter per ruta. Detta 
togs fram mha t-test med 95% konfidensintervall. Lokal 1 är produktionsskog med 
gran och Lokal 2 är olikåldrig blandskog.

9

Figur 4. Rank-abundance som visar medeltäckningsgraden för alla arter. Lokal 1 
är produktionsskogen med gran och Lokal 2 är blandskogen.
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Figur 5. Rank-abundance som visar hur många rutor en viss art finns i. Lokal 1 är 
produktionskogen med gran och Lokal 2 är blandskogen.

Figur 6. Antalet nya arter funna i varje ruta med det redan funna antalet arter. Diagrammet 
hjälper till att se om antalet inventerade rutor räckte för att hitta arterna som finns i de båda 
lokalerna. Lokal 1 är produktionskogen med gran och Lokal 2 är blandskogen.



Art Latinskt namn Procent Frekvens
Husmossa Hylocómium spléndens 22,37 34
Väggmossa Pleurózium schréberi 15,35 33
Spärrbladig vitmossa Sphágnum squarrósum 6,83 7
Krypmossa Amblystégium serpens 3,4 21
Vågig kvastmossa Dícranum polysétum 2,7 9
Björnmossa Polýtrichum commúne 1,87 7
Kärrspärrmossa Campýlium polygamum 1,35 3
Kammossa Ptílium crista-castrénsis 1,08 6
Kvastmossa Dícranum scopárium 1,05 18
Hårgräsmossa Cirriphýllum pilíferum 1,03 2
Enbjörnmossa Polýtrichum juniperínum 0,88 4
Spädsidenmossa Pseudotaxiphyllum elegans 0,83 3
Stubbkvastmossa Dícranum montánum 0,52 5
Vågig sidenmossa Plagiothecium undulatum 0,42 2
Sidenmossa Plagiothecium denticulátum 0,32 2
Cypressfläta Hýpnum cupressifórme 0,23 3
Fyrtandmossa Tetaphis pellucida 0,18 2
Skogsstjärnmossa Mnium affíne 0,18 1
Fingerlav Cladónia digitáta 0,1 3
Blåslav Hypogýmnia physódes 0,083 2
Myrkvastmossa Dícranum affíne 0,05 1
Päronmossa Leptóbryum pyrifórme 0,008 1
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Tabell 1. Visar vilka arter som hittades i Lokal 1 samt hur många procent och i hur 
många rutor den hittades i.



Tabell 2. Visar vilka arter som hittades i Lokal 2 samt hur många procent och i hur 
många rutor den hittades i.

Art Latinskt namn Procent Frekvens
Husmossa Hylocómium spléndens 21,62 32
Hakmossa Rhytidiadélphus squarrósus 18,51 27
Väggmossa Pleurózium schréberi 14,46 31
Kammossa Ptílium crista-castrénsis 4,75 16
Björnmossa Polýtrichum commúne 1,96 5
Hårgräsmossa Cirriphýllum pilíferum 1,15 3
Skogsraktmossa Plagiomnium affine 0,98 4
Kvastmossa Dícranum scopárium 0,78 8
Enbjörnmossa Polýtrichum juniperínum 0,58 6
Skogsstjärnmossa Mnium affíne 0,37 3
Vågig kvastmossa Dícranum polysétum 0,36 4
Blåslav Hypogýmnia physódes 0,25 8
Hårsidenmossa Plagiothecium piliferum 0,22 1
Gräsmossa Brachythécium rutábulum 0,18 2
Skrynkellav Parmélia sulcáta 0,16 1
Pukstocklav Hypogýmnia tubulósa 0,13 3
Sandraggmossa Racomítrium ericoídes 0,12 2
Sidenmossa Plagiothecium denticulátum 0,1 1
Cypressfläta Hýpnum cupressifórme 0,1 2
Krusflikmossa Lophózia incísa 0,06 1
Vågig sidenmossa Plagiothecium undulatum 0,06 2
Krypmossa Amblystégium serpens 0,05 2
Skogssidenmossa Plagiothecium denticulatum 0,05 1
Fingerlav Cladónia digitáta 0,05 1
Trädhättemossa Orthotrichum speciosum 0,05 1
Kranshakmossa Rhytidiadélphus triquétrus 0,05 3
Rödfotsmossa Bárbula recurviróstris 0,03 1
Skägglav Úsnea filipéndula 0,03 1
Krokmossa Drepanocládus uncinátus 0,02 1
Nickmossa Póhlia nútans 0,007 1
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Diskussion

I Lokal 2 fanns det 15 arter som jag inte hittade i Lokal 1. Detta beror troligen på att deras 

habitatkrav inte möts i Lokal 1. Det som dessa 15 arter har gemensamt är att de kräver mer 

näringsrik mark än vad som finns, fler öppna ytor (gläntor), lövträd, högre fuktighet och mer 

död ved än vad som finns i Lokal 1 (Hallingbäck & Holmåsen 1985, Moberg & Holmåsen 

1990). Lokal 2 är relativt orörd; marken användes förut som övningsområde för militären, 

vilka skapade terrängskillnader (kullar, gropar, rösen osv) och lågor vilket påverkar vilka arter 

som trivs där. Skulle man skapa fler gläntor med örter, mer död ved, mer fukt, fler lövträd 

samt näring skulle förhoppningsvis dessa arter snart förhoppningsvis även finnas i Lokal 1.

I de båda områdena hittades totalt 37 olika arter av mossor och sex olika arter av lavar. 

Eftersom fokus på inventeringen låg på markinventering hittades inte många lavarter, förutom 

de som satt på sten eller på nedfallen gren. Hade man undersökta på andra substrat än mark 

hade man troligen hittat fler lavarter.

Resultatet med att det i genomsnitt fanns ungefär lika många arter per ruta i de båda lokalerna 

är delvis missvisande vilket man kan ana när man tittar på skillnaderna i artantalet i de båda 

lokalerna. Det här resultatet får det att se ut som att diversiteten av arter är någorlunda lika i 

de båda områderna men i Lokal 1 var det några arter som fanns i de flesta rutorna medan i 

Lokal 2 var det bara någon enstaka art som fanns med i de flesta av rutorna. Eftersom jag 

hittade fler arter i Lokal 2 var det större variation mellan olika rutor men det syns inte i figur 

5, där ser det ut som att jag hittade lika många arter i de båda lokalerna. Det var också större 

skillnad på vilka arter som hittades i vardera ruta i Lokal 2. 

Som man kan se i figur 6 hittade jag troligtvis majoriteten av arterna i Lokal 1 redan vid 

inventeringsruta 37 men jag hittade samtidigt fler arter senare. I Lokal 2 räckte troligtvis 

antalet inventeringsrutor eftersom jag inte hittade några nya arter i de sista 10 rutorna men 

hade jag haft fler inventeringsrutor hade samma kanske samma sak som hände i Lokal 1 skett, 

dvs att jag hade hittat fler arter.

Tyvärr kan inte diversitetsindex räknas ut eftersom jag räknade mossorna och lavarna i hur 

många procet av 1 m2 de täckte, diversitetsindexerna är utformade så att man räknar med antal 

funna individer.
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I Lokal 1 finns det ett område som består av ung granskog, där knappt några arter hittades alls 

(de flesta rutorna hade noll till två arter). Detta drar drastiskt ner genomsnittet av antalet arter 

per ruta. I Lokal 1 fanns det flertalet rutor med 5-7 arter vilket kan visa på artdiversitet men 

det var ingen stor skillnad i vilka arter som hittades i de olika rutorna. I Lokal 2 fann jag som 

mest fem arter i rutorna, men det var större skillnad på arterna jag hittade i de olika rutorna. 

Detta beror troligtvis på att det fanns flera olika habitat vilket gjorde att det i olika områden 

dominerades av olika moss- och lavarter.

För att utveckla Lokal 1 mot en mer blandskog skulle jag rekommendera att fylla igen de 

diken som finns. Då skulle fuktigheten öka och skogen skulle få mer av en 

sumpskogskaraktär. Detta skulle även bidra till att få bort granen inte är förtjust i väta. Skulle 

vattennivån stiga över grusvägen vid höga vattenstånd kan man lägga spångar, välja att höja 

vägen eller lägga stockar som botten med sågspån ovanpå. Då kommer man upp från det blöta 

en bra bit. Sedan så rekommenderar jag även att på olika platser hugga upp mindre gläntor 

(räcker troligen med att ta ner 1-2 av de äldre träden medan man nog behöver ta ner 5-7 st träd 

i det yngre området). Ringbarkning på olika platser rekommenderar jag också då trädet 

långsamt kommer att dö och då bli ett lämpligt habitat för flertalet arter. Att ringbarka ska 

enligt en studie fungera bra på gran när man vill främja asp (Östman, 2008). Man kan även 

friställa de grövre träden och de eventuella lövträd man finner. När lövträden sedan börjar 

spridas behöver de inte längre friställas (utom ek). I det yngre området skulle man kunna 

hugga ut större områden nära lövträd för att öka artdiversiteten i den delen av skogen.

Om man kan öka lövträden i Lokal 1 kan man på sikt hjälpa till i miljömålet Levande skogar. 

Utsikten för Västra Götaland tros vara dystra, då inte tillräckligt har gjorts för att nå målen 

inom Levande skogar. Delmålen som berör detta område är Långsiktigt skydd av skogsmark 

och Förstärkt biologisk månfald. Delmålet Långsiktigt skydd av skogsmark anses inte kunna 

nås inom tidsramen pga svårigheter med att bilda nya naturreservat, biotopskydd och 

naturvårdsavtal (Miljömål, 2009). När Lokal 1 blir naturreservat kommer det att hjälpa detta 

delmål. Delmålet Förstärkt biologisk mångfald kan kanske nås om mer resurser läggs på det. 

När Lokal 1 blivit ett naturreservat kommer skötselplanen att upprättas för att på sikt öka 

skogens biologiska mångfald och det hjälper då till med miljömålet. Finns det möjlighet till 

att en skog kan ha en större mängd lövträd rekommenderas det att man i blandskogar sparar 

lövträden så de kan bli gamla; de håller då stora naturvärden och livsmiljöer till hotade arter 

(Miljömål, 2009).
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Genom att markant öka mängden död ved skapas flertalet nya livsmiljöer åt hotade arter. Att 

fälla träd med rotvältor, högstubbar, olika grovlek och ålder på träd ökar snabbt mångfalden 

av arter i skogen. Svedjebränning skulle kunna genomföras i den yngre produktionsdelen för 

att öka artdiversiteten. Man kan också välja att hugga upp gläntor och ta bort veden eller 

lämna den, oavsett kommer artantalet av skalbaggar att öka markant efter bara ett år (Östman, 

2003).

I Lokal 1 finns djupa spår av skogsmaskiner. För att hindra ytterligare djupa spår vid 

restaurering rekommenderar jag att man går förhand eller anlitar ett företag som jobbar med 

hästar. Hästen lämnar minimala spår, kommer fram överallt, låter inte så mycket och kan 

locka intresse för restaureringen bland byborna.

Att lämna större mängder död ved attraherar skadeinsekter som barkborre och snytbaggar, 

men dessa har efter forskning visat sig hålla sig i området med den döda veden. (Östman, 

2008) Då det finns produktionsskog i närheten av Lokal 1 anser jag att man inte behöver 

lämna alla fällda träd för att minska risken för att annan skog ska påverkas negativt av de nya 

arterna (Östman, 2008).

Vissa önskvärda arter kanske inte finns i närheten av Lokal 1, och de kan då behöva hjälp för 

att kunna sprida sig dit. I sådan fall kan man plantera ut dem eller sprida ut fröer. För att dessa 

växter ska ta sig måste man först se till att deras krav på habitatet är tillfredställande, annars 

kommer de snart att försvinna (Hunter, 1999).

Lokal 2 ska ingå i det kommande reservatet Axvalla hed och skötselplanen är redan upprättad 

för Lokal 2 och är planerad till att man ska gynna föryngringen av ädellövträd, avverka alla 

granar < 10 cm samt att röja vägar och stigar genom området. De sista två punkterna ska 

upprepas vart 10:e år. Jag tycker dessa skötselåtgärder är rimliga men skulle gärna se att man 

lämnar de träd som faller naturligt. Detta kommer troligtvis att ske.

I naturreservatet som produktionsskogen i Lokal 1 ska ingå i finns det även en ekhage med 

mycket örter och skägglavar. Jag har även funnit sotlav, brun nållav, gulpudrad spiklav och 

kattsfotslav där; alla är indikatorarter för höga naturvärden på och omkring ek. Finner man 

dessa arter kan man troligtvis även finna andra ovanliga och kanske rödlistade arter om man 

har tur (Nitare, 2000). Ett annat skogsområde som är relativt nyhugget men där det lämnats 

många stående träd finns även i direkt anslutning till den yngre produktionsskogen.
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Det är med största intresse jag kommer att följa naturreservatets utveckling i framtiden och 

jag hoppas att flera av mina förslag till skötselåtgärder kommer att användas. Förhoppningen 

är att det inte ska dröja länge innan man kan börja se resultat av arbetet med att få 

produktionsskogen att bli en blandskog.
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