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Sammanfattning 

Det moderna skogsbruket har fått allvarliga konsekvenser för den biologiska mångfalden i 

skogen. Som ett led i försöken att bevara den utfördes under 90-talet 

nyckelbiotopsinventeringen där även naturvärdesobjekt noterades som potentiella 

nyckelbiotoper i framtiden. Den här rapporten syftar till att inventera några av de objekten 

efter signalarter av mossor och lavar samt störningar från skogsbruket för att besvara frågan 

hur skogsbruksåtgärder påverkar antalet signalarter. Av intresse har även varit att ta reda på 

huruvida vattenförekomst, skogstyp, topografi, död ved och grova träd i objekten kan inverka 

på störningens grad av påverkan. Sedan tidigare är det väl känt att död ved och grova träd är 

av yttersta vikt för många arter och som till stor del saknas i dagens produktionsskogar. Känt 

är även att kalhyggen har förödande effekter på den biologiska mångfalden. Som ett försök att 

dämpa dessa har naturhänsyn införts i skogsbruket som bland annat innebär kvarlämnande av 

träd och död ved. Det är mer osäkert huruvida dessa naturhänsyn är tillräckliga för att bevara 

den biologiska mångfalden. Resultatet pekar föga förvånande på slutavverkning som den 

störning som har störst påverkan på antalet signalarter liksom körskador. En positiv 

korrelation mellan andelen död ved och signalarter påvisas i naturvärdesobjekt utan 

störningar. Simpsons diversitetsindex ger objekt med störning från slutavverkning betydligt 

lägre diversitet än andra störningar och objekten utan störning. I övrigt kan inga statistiskt 

signifikanta resultat påvisas.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary 

Modern forestry has had serious impact on forest biodiversity. As a part in trying to protect 

biodiversity a nationwide inventory was performed during the ‘90s. During this inventory that 

was supposed to identify objects where red-listed species could be found, objects with 

potential to develop into these key-habitats were noted. The purpose with this study is to 

make an inventory of some indicator species of cryptogames and impacts from forestry 

management in these objects. Other factors that have been taken into account are occurrence 

of water, type of forest, topography, dead wood and large trees. It is well known that dead 

wood and large trees are essential for many species and that these elements are missing in a 

large scale in production forests. It is commonly acknowledged that clear-cuts have 

detrimental effects on biodiversity. Therefore attempts to reduce these effects have been 

taken, for example dead wood and single trees are left on clear-cuts. It is not certain whether 

these attempts are enough to preserve biodiversity. The result display that clear-cut has the 

most severe impact on the occurrence of indicator species. A positive correlation between 

dead wood and indicator species were found in objects without disturbance. Simpson’s 

diversity index shows lower diversity in objects with clear-cuts compared to objects without 

any disturbance from forestry management. No more results with statistical significance were 

found. 
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Introduktion 

Det moderna skogsbruket  

Sedan 1920-talet har den totala andelen skog ökat i Sverige och virkesförrådet har ökat med 

83 % (Sveriges officiella statistik, 2012). Samtidigt har andelen rödlistade skogsarter ökat. 

Från 50-talet har skogsbruket dominerats av trakthyggesbruk. Skogspolitiken drev på 

utvecklingen genom olika bidrag och lagar som idag har lett till att större delen av Sveriges 

skogar någon gång har avverkats. År 1993 infördes en ny skogsvårdslag som likställde 

produktionsmålet och målet om bevarande av den biologiska mångfalden i skogen (Nitare, 

2011). Dagens skogsbruk är fortfarande helt dominerat av trakthyggesbruk där kalhyggen 

markbereds, planteras till största del, röjs och gallras för att återigen efter en omloppstid på 

mellan 60-160 år slutavverkas (Sveriges officiella statistik, 2012).  

Död ved och grova träd 

Frågan om bevarandet av hotade arter är möjligt utan att studera de enskilda arterna och dess 

krav på habitat har länge varit en stor fråga. I en studie över Sveriges alla rödlistade arter 

finner författarna (Berg et al, 1994) att anledningen till att hotade arter återfinns i gamla 

skogar kan vara olika men att det är den gamla skogens egenskaper som är viktiga för alla 

organismgrupper. Däribland är död ved och gamla grova träd viktiga strukturer i en gammal 

skog. På samma sätt är kontinuiteten i skogen av stor betydelse för arter av olika orsaker. Det 

kan vara kontinuitet av vissa substrat eller strukturer såsom död ved och gamla träd eller det 

kan vara det mikroklimat med hög luftfuktighet som återfinns i gammal kontinuitetsskog. 

Andra viktiga aspekter av den döda veden är storlek, grad av nedbrytning och huruvida den är 

död eller levande när den faller till marken (Essen et al, 1992). Dessa egenskaper i allmänhet 

och kontinuiteten av dem i synnerhet råder det akut brist på i det moderna skogsbruket vilket 

drastiskt har förändrat livsvillkoren för skogsanknutna arter. Bland annat är många 

vedlevande mossor känsliga för just uttorkning även om rätt sorts ved finns tillgänglig vilket 

visats genom att flytta vedstycken från naturskog till produktionsskog där arterna överlevt om 

skogen varit tillräckligt sluten (Svensson, 1996). Grova träd är av större vikt i ädellövskog än 

i barrskog och triviallövskog liksom död ved har större betydelse i barrskog för rödlistade 

arter (Berg et al, 1995).  

Mikroklimat 

En ökad homogenitet av skogsbiotoperna i form av likåldrade träd och trädsammansättning i 

ett alltmer fragmenterat landskap får stora konsekvenser för mikroklimatet. En 

produktionsskog i Missouri visades ha mindre variation i mikroklimatet än en naturskog i 

samma område. Troligen beroende på produktionsskogens homogenitet i 

ålderssammansättning och avsaknad av buskskikt och naturskogens heterogenitet i 

ålderssammansättning och buskskikt. Ett kalhygge har mer extrema temperaturer, 

vindförhållanden och saknar förmåga att behålla fukt i motsats till en intakt skog. Naturskog 

karaktäriseras däremot av högre luftfuktighet, mindre temperaturvariation över dygnet men 

med större variation geografiskt samt stabilare vindförhållanden. De kanteffekter som ett 

kalhygge skapar för resterande skog kan få effekter upp till 400 meter in i ett skogsparti. 
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Dessa faktorer varierade även i områden som hade liknande vegetation men sluttade mot olika 

håll (Chen et al, 1999).  

Skogsbrukets effekter på kryptogamer 

Olika former av avverkning har i flera studier visats ha svåra konsekvenser för kryptogamers 

överlevnad. De rödlistade kryptogamerna tolererar inte alls en total slutavverkning men cirka 

30 % av dem kan klara selektiv avverkning. Kalhygge verkar vara det största hotet mot 

rödlistade skogsarter beroende på dess samlade konsekvenser för död ved, gamla träd, 

habitatförlust, ändrade förhållande i luftfuktighet, förändrade ljusförhållande och färre 

lövträd. (Berg et al, 1995).  Den införda naturhänsynen i skogsbruket i form av bland annat 

kvarlämnande av enstaka träd, dungar och död ved är avsedd att bevara den biologiska 

mångfalden. Flertalet studier har gjorts över huruvida naturhänsyn i form av kvarlämnade träd 

på hyggen är tillräckligt för skogsarter att överleva hyggesfasen. Signalarter av mossor har 

visat reducerad tillväxt och reproduktion på hyggen med kvarlämnade träd under en 6-

månaders studie. Även mer triviala, toleranta arter kan ha en reducerad tillväxt på träd på 

kalhyggen. Signalarter har även noterats ha en exponentiell tillväxt i förhållande till distansen 

från ett hygge (Löbel et al, 2012). En viss skillnad i responsen hos lavar och mossor under en 

2-årsperiod efter en slutavverkning har visats av Löhmus et al. (2006). Där hade lavar en 

betydligt lägre reduktion i vitalitet än mossor. Vitaliteten hos mossorna på kalhygget ökade 

generellt sett ju närmre den intakta skogen de växte. I ytterligare en studie över lavar i 

produktionsskog respektive naturskog slås fast att produktionsskogar har betydligt lägre 

artdiversitet och individtäthet, till stor del beroende på substratbrist och låg ståndortsålder i 

produktionsskogen (Dettki och Esseen, 1998). Detta till trots har en förvånansvärt hög 

förekomst av rödlistade mossor och lavar påträffats i produktionsskogar. De höga antalen 

rödlistade arter fanns i slutavverkningsmogen skog där altitud, area och trädens grovlek var de 

mest inverkande variablerna (Gustafsson et al, 2004).  

Projekt nyckelbiotoper och objekt med naturvärde 

Skogsstyrelsen fick år 1990 i uppdrag av regeringen att inventera de svenska skogarna på 

sällsynta växter och djur. I och med detta projekt myntades begreppet nyckelbiotop som 

innebär ett skogsområde där man finner eller kan förväntas finna rödlistade arter. Det är 

sådana arter som på sikt inte kan överleva i dagens produktionsskogar (Nitare och Norén, 

1992). Två års försöksinventering genomfördes i sju län vari Skövde kommun ingick i ett av 

dem (personlig kontakt, Skogsstyrelsen Skövde, april 2013). Mellan åren 1993-1998 skedde 

en landsomfattande inventering av skogsmiljöer i jakt på nyckelbiotoper. I och med 

nyckelbiotopsinventeringen registrerades även områden som inte nådde upp i tillräckligt hög 

status som objekt med naturvärde eller naturvärdesobjekt. Några orsaker till att dessa objekt 

inte når nyckelbiotopsstatus är ofta brist på död ved, låg beståndsålder eller att 

produktionsinriktade skogsbruksåtgärder nyligen utförts i dem. Objekten innehar potential att 

på sikt utvecklas till nyckelbiotoper om de sköts på rätt sätt eller lämnas åt fri utveckling. 

Nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt rapporteras sedan dess löpande när de av någon orsak 

påträffas (Skogsvårdsstyrelsen). Nyckelbiotoper innehar ett visst rättsligt skydd i form av krav 

på markägaren att samråda med skogsstyrelsen innan en åtgärd utförs som väsentligt kan 



3 

 

förändra naturmiljön i en nyckelbiotop enligt 12 kap. 6§ miljöbalken. Detta krav föreligger 

inte för objekt med naturvärde.  

Signalarter 

En signalart är en art som indikerar miljöer med höga naturvärden. Begreppet myntades i 

samband med nyckelbiotopsinventeringen. En signalart bör vara lätt att identifiera och 

upptäcka i fält, ha stor utbredning men snäva miljökrav utan att vara alltför sällsynt samt 

starkt knuten till områden med höga naturvärden. Ofta indikerar signalarter kontinuitet av 

något slag, till exempel död ved, grova träd, fuktighet eller någon form av störningsregim 

(Nitare J., Norén M, 1992). Signalarter används i inventeringar som ett hjälpmedel i 

identifieringen av nyckelbiotoper eller naturvärdesobjekt. Olika skogsbiotoper har olika 

organismgrupper knutna till sig och kryptogamer är till exempel därför inte representativa 

signalarter för alla typer av biotoper då de inte utgör en naturlig del av ekosystemet (Nitare, 

2000).  

Syfte 

I skogsstyrelsens uppdrag ingår att göra uppföljningar av objekt med naturvärde. Detta 

projekt har syftat till att inventera några av dessa objekt för att följa upp utvecklingen i dem. 

Förhoppningen har varit att några utvecklats till nyckelbiotoper och farhågan att några andra 

har störts av skogsbruksåtgärder eller andra störningar. En områdesbeskrivning med en 

allmän bedömning av respektive objekt har gjorts och återfinns som bilagor till rapporten.  

Frågeställning 

De senaste hundra årens skogsbruk har haft allvarliga effekter på den biologiska mångfalden. 

Ett hjälpmedel i att identifiera områden med hög diversitet är användandet av signalarter. 

Skogsstyrelsen har idag det huvudsakliga uppdraget att följa upp och arbeta för de 

skogspolitiska målen som likställer biologisk mångfald och produktion. Det är därför av 

yttersta vikt att känna till vad skogsbruksåtgärder och den nuvarande naturhänsynen i 

realiteten har för effekt på de mer krävande skogslevande arterna. Denna studie har utgått från 

följande frågeställningar: 

 Finns det något samband mellan typ av störning från skogsbruksåtgärder och antalet 

signalarter av mossor och lavar i skogen?  

 Spelar skogstyp, topografi och förekomst av vatten, andel död ved och antal grova träd 

någon roll för påverkan från en störning på antalet signalarter?   

Hypotes 

Projektet har haft följande två hypoteser: 

En eller flera störningar tillsammans har en negativ inverkan på antalet signalarter samt fler 

grova träd och död ved ökar antalet signalarter i naturvärdesobjekt. 
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Metod 

Objekt med naturvärden  

Inhämtandet av ”objekt med naturvärde” har gjorts i skogsstyrelsens databas silvergranen. I 

GIS plockades de objekt bort som sammanföll med befintliga naturreservat, biotopskydd, 

naturvårdsavtal eller annat formellt skydd. Även de objekt som inventerades senare än 2005 

plockades bort för att området ska ha haft möjlighet att utvecklas under en längre tid. Ett 

högst subjektivt urval av resterande objekt gjordes för att få en så stor spridning av biotoper 

som möjligt men även ur en praktisk synvinkel var objekten rent geografiskt var placerade för 

att minimera resandet. Av totalt 71 naturvärdesobjekt inventerades 17 stycken där arealen 

varierade mellan 0,3-18,9 hektar med medelvärdet 3,3 och medianen 2,2. En karta över de 

inventerade områdena återfinns som bilaga. Dessa områden består av olika biotoptyper och 

redovisas i tabell 1. Skövde ligger i den boreo-nemorala barrskogsregionen.(Drakenberg et 

al., 1991) 

Tabell 1. Antal områden per biotoptyp. 

 

 

 

 

 

Fältarbete 

I fält har en GPS (Garmin Montana 600) använts där valda områden lagts in för att lättare 

kunna orientera sig. En fältblankett med aktuell information att notera har använts liksom 

lupp 10X-23 mm, måttband samt bestämningslitteratur över mossor och lavar och signalarter 

(Hallingbäck och Holmåsen, 2008; Moberg och Holmåsen, 2008; Nitare, 2000). Allmän 

beskrivning av området, olika störningar, antal signalarter samt möjliga inverkande variablar 

såsom död ved, förekomst av vatten och grova träd ingår i blanketten. Variablerna har 

hanterats som kontinuerliga i de fall det varit praktiskt möjligt. I tabell 2 och 3 redovisas hur 

variablerna och åtgärderna hanterats. Diametern på död ved baseras på naturvårdsverkets 

samlade kunskaper av hur mycket död ved det bör finnas för att förutsättningarna för 

biologisk mångfald ska vara god (Naturvårdsverket, 2013). Bedömning av hur grova olika 

trädslag ska vara för att klassas som grova baseras på klassningen i ”handbok för inventering 

av nyckelbiotoper”(Norén et al., 2002)  

Så kallad frisök har använts som inventeringsmetod (Kellner, 2012). Så långt möjligt har hela 

objektet scannats av genom att metodiskt gå igenom det. Mossor och lavar har varit de 

eftersökta organismgrupperna i detta projekt men även andra arter som påträffats har 

antecknats i respektive områdesbeskrivning (återfinns som bilaga) men inte tagits med i 

analyserna. Frisök är en metod som används då man vill inventera ett större område på 

Biotop Antal 

Lövskog 4 

blandskog 3 

barrskog 2 

lövsumpskog 2 

alsumpskog 3 

ädellövskog 3 
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förekomster av exempelvis vissa organismgrupper eller arter. Naturvårdsverket har till 

exempel sammanställt en manual för uppföljning av skog i skyddade områden där olika 

metoder beskrivs varav totalinventering (frisök) är en av dem med lite olika varianter. 

Gemensamt för dessa olika sätt att frisöka är att området genomsöks noggrant och 

systematiskt för att återupprepning av inventeringen ska vara möjlig (Kellner, 2012). Man kan 

lägga till tidsaspekter för hur lång tid varje hektar får ta liksom hur högt upp från marken man 

ska kolla. I den här inventeringen har ingen sådan tidsbegränsning skett. Detta på grund av 

inventerarens brist på erfarenhet vilket betyder att tiden för inventeringen har varit svår att 

uppskatta innan fältdagarna. En annan orsak är att inventeringen ska få så hög kvalitet som 

möjligt i bemärkelsen att ge en korrekt beskrivning av området samt finna de signalarter som 

finns i objekten. Däremot har en begränsning i höjdled skett av cirka två meter vid eftersök av 

signalarter. Detta kommer troligtvis inte utesluta något större antal signalarter av mossor och 

lavar då de flesta växer inom två meter från marken. Om det finns strukturer i området så som 

en bäck eller block har dessa undersökts mer noggrant då det är sådana strukturer som kan 

väntas hysa signalarter. Totalt har 14 dagar avsatts för inventeringen vilka inföll från den 15 

april till och med den 3 maj. Våren var det här året relativt sen och träden hade ännu inte 

lövats.  

I fält har vissa arter (främst mossor) samlats in som antingen har varit okända för inventeraren 

eller på annat vis inneburit en osäkerhet i artbestämningen. Dessa har tagits med hem där de 

kunnat undersökas mer noggrant i stereolupp alternativt tillfrågat experthjälp. En kamera har 

även använts för att dokumentera och säkerställa arttillhörighet.   

 
 
 Tabell 2. Hantering av variabler     Tabell 3. Hantering av störningar 

 

 

Statistisk analys 

Regressionsanalys 

Två regressionsanalyser har gjorts för att jämföra det genomsnittliga antalet signalarter  per 

hektar med antalet död ved respektive grova träd både med störning och utan störning. 

Ekvationen i regressionsanalysen beskriver lutningen på linjen samt styrkan i sambandet 

mellan linjen och de enskilda värdena (r², determinationskoefficient). Ju närmre 1 desto 

starkare samband, alltså desto större del av variationen kan förklaras med det linjära 

sambandet. En tredje regressionsanalys gjordes över sambandet mellan antal signalarter och 

storleken på objektet. 

Störning Bedömning 

Slutavverkning andel % i tiotal/ha 

gallring ja/nej 

plockhuggning ja/nej 

körskador ja/nej 

Variabel Bedömning 

Död ved Antal >20cm i diameter/ ha 

Grova träd antal/ha 

Markens 
sluttning 

Kuperad/flack 

Biotoptyp barr/löv/blandskog 

Vatten Rinnande/stående 
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T-test 

Två t-test har gjorts för att testa om skillnaden mellan olika förekomst av det genomsnittliga 

antalet signalarter per hektar och variabler är signifikant. Signifikansnivån är i samtliga test 

0,05. T-testen är oparade med antagandet att variansen är olika och de har utförts 

dubbelsidigt. Följande T-test har gjorts: 

 T-test för skillnaden mellan det genomsnittliga antalet signalarter per hektar och 

förekomst eller icke förekomst av störningarna slutavverkning, körskador, gallring och 

plockhuggning. 

 T-test för skillnaden mellan det genomsnittliga antalet signalarter per hektar i områden 

med och utan störning. 

Diversitetsindex 

En analys över artdiversiteten i områdena uppdelat på de olika störningarna respektive icke 

störning har gjorts baserat på Simpsons diversitetsindex (2).  

  D=1-∑(ni/N)² (2) 

Där står ni för antalet individer av varje art i respektive störning, N är det totala antalet 

individer av alla arter i respektive störning. Beräkningen ger D som beskriver ett värde mellan 

0-1 som anger sannolikheten att två individer från samma stickprov tillhör olika arter. Ju 

högre värde desto större artdiversitet. Indexet tar alltså hänsyn både till antalet arter och till 

den relativa förekomsten av arterna.  

Signalarternas förekomst i de inventerade objekten har klassificerats enligt tabell 4. Antalet 

individer har alltså inte beräknats i inventeringen utan en subjektiv bedömning av 

förekomsten har noterats. Dessa värden utgör i diversitetsindexet en approximation av det 

totala antalet individer. I beräkningarna av indexet har ingen hänsyn tagits till storleken på 

objektet utan de har behandlats som hopslagna områden och inte som medelvärden från 

respektive område. Indexet har sedan använts för att jämföra diversiteten mellan områdena 

med olika störningar och områdena utan störning. 

Tabell 4. Klassificering av signalarter  

Klass Värde 

Enstaka 1 

Sparsam 2 

Allmän  3 

Riklig 4 
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Resultat 

Av de 17 inventerade naturvärdesobjekten befanns åtta stycken vara utan någon störning och 

nio stycken inneha någon form av störning. I Tabell 5 visas hur många objekt som varit utsatt 

för respektive störning. Flera av störningarna förekom samtidigt i samma objekt som till 

exempel slutavverkning och körskador liksom gallring och körskador. I Figur 1 illustreras hur 

många signalarter det finns i genomsnitt per hektar i naturvärdesobjekt utan störning 

respektive med störning. Skillnaden är inte signifikant i t-test då p=0,243. Konfidensintervall 

har beräknats men överlappar varandra och visas inte i figuren. Naturvärdesobjektens storlek 

har varierat mellan 0,3-18,9 hektar och antalet funna signalarter per objekt mellan 0-9 arter. 

Antal funna arter totalt var 15 signalarter. I Figur 2 visas relationen mellan antalet signalarter 

och storleken på objekten vilken visar sig ha en positiv korrelation med r²= 0,57. Eftersom 

signalarter här tenderar att öka med ytan har tätheten, det genomsnittliga antalet signalarter 

per hektar, använts i resterande test.  

Figur 1. Det genomsnittliga antalet signalarter i objekt utan respektive med de sammanlagda 
störningarna.  

Figur 2. Antalet signalarter per objekt relaterat till objektets storlek visar en positiv korrelation. 
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Naturvärdesobjekten, med respektive utan störningar, redovisas i Figur 3 med den 

genomsnittliga tätheten av signalarter för varje kategori. Det visar på ett högre antal 

signalarter för områden opåverkade av slutavverkning, körskador och plockhuggning men för 

områden som blivit utsatta för gallring är dock resultatet det omvända. I Tabell 5 visas 

resultaten för t-testen som gjordes på de olika störningarna för att se huruvida skillnaden är 

signifikant mellan antalet signalarter/ha i objekt med respektive utan störning. I fallen 

slutavverkning och körskador är skillnaden signifikant på nivå 0,05. För objekt med och utan 

gallring är resultatet dock inte signifikant. Eftersom plockhuggning endast noterats i ett 

område har inga statistiska beräkningar varit möjliga.  

Figur 3. Det genomsnittliga antalet signalarter för varje kategori störning jämfört med områden utan 

respektive störning. För till exempel kategorin där slutavverkning inte förekommer kan det förekomma 

en annan sorts störning.  

 

Tabell 5. Signifikans för respektive störning. För varje kategori visas hur många objekt som utsatts för 
respektive störning.  Skillnaden mellan slutavverkning och icke slutavverkning är signifikant liksom för 
områden med och utan körskador. För gallrade områden är skillnaden inte signifikant.  

 
 
 

Figur 4 visar relationen mellan död ved per hektar och det genomsnittliga antalet signalarter 

per hektar i objekt med respektive utan störning. Det genomsnittliga antalet signalarter visar 

en positiv korrelation i objekt utan störning med antalet död ved medan det i fallet med 

störning visar en negativ korrelation.  Determinationskoefficienten(r²) antyder att en ökad 

andel död ved ökar antalet signalarter i områden utan störning då r²= 0,4. I områden med 

störning är däremot r²= 0,08, variationen förklaras alltså dåligt med regressionslinjen. För 

 
Slutavverkning Körskador Gallring Plockhuggning 

 
ja nej ja nej ja  nej ja  nej 

Antal objekt 4 13 4 13 5 12 1 16 

Varians 0,182 1,688 0,137 1,799 3,023 1,242 X X 

P-värde 0,008 0,017 0,923 X 
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antalet grova träd och dess förhållande till antalet signalarter i objekt med respektive utan 

störning finns det i likhet med den döda veden en positiv trend i objekt utan störning och en 

negativ i objekt med störning, se Figur 5. Variationen förklaras dock mycket dåligt med 

regressionslinjen då r² =0,05 utan störning och r² =0,005 med störning 

Figur 4. Regressionsanalys över död ved på x-axeln och det genomsnittliga antalet signalarter per 

hektar på y-axeln i objekt med och utan störningar. R² utan störning = 0,4, R² med störning = 0,08. 

 

Figur 5. Regressionsanalys över grova träd på x-axeln och det genomsnittliga antalet signalarter per 

hektar på y-axeln i objekt med och utan störningar. R² utan störning = 0,05, R² med störning = 0,005. 
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Resultatet för hur skillnader i skogstyp, förekomst av vatten och topografin inverkar på 

störningens påverkan på antalet signalarter illustreras i Figurerna 6-8. Barrskog förekom 

endast i objekt utan störning och det saknas därför data för barrskog med störning. Vid t-test 

är blandskog den enda kategorin där resultatet är signifikant med p=0,03. Övriga p-värden är 

samtliga icke signifikanta. Lövskogen är den typ där det genomsnittliga antalet signalarter 

verkar påverkas minst av störningar, se Figur 6. I objekt med rinnande vatten verkar 

störningar ha en mindre påverkan på antalet signalarter än i objekt med stående eller i 

kombinationen stående och rinnande vatten. I de områden där det endast finns stående vatten 

har störningarna en större påverkan jämförelsevis, se Figur 7.  

 

Figur 6. Det 

genomsnittliga 

antalet signalarter 

för de olika 

skogstyperna i 

objekt utan 

respektive med 

störning. 

Skillnaden är 

statistiskt 

signifikant i 

blandskogen, 

p=0,03. Övriga är 

inte signifikanta. 

 

 

 

Figur 7. Det 

genomsnittliga 

antalet signalarter 

för olika förekomst 

av vatten. 

Resultaten är inte 

statistiskt 

signifikanta. 



11 

 

Vad gäller markens kupering pekar resultatet mot att naturvärdesobjekt med större variation i 

topografin inte störs lika mycket av skogsbruksåtgärder som objekt med liten variation i 

topografin, se Figur 8.   

Figur 8. Det genomsnittliga antalet signalarter för olika typer av topografi. Resultaten är inte statistiskt 

signifikanta. 

 

Det beräknade diversitetsindexet visar på en mycket jämn diversitet i naturvärdesobjekt som 

inte utsatts för några störningar samt för områden med körskador och gallring. Dessa index är 

samtliga D=0,85. De objekt som utsatts för slutavverkning har en betydligt lägre diversitet 

(D=0,57) i jämförelse med föregående, likaså plockhuggning, se Tabell 6.  

Tabell 6. Simpsons modifierade diversitetsindex. Objekt där slutavverkning förekommit har lägst 
diversitet i jämförelse med andra störningar.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Störning Antal objekt Index 

Ingen störning 8 0,85 

Gallring 5 0,85 

Körskador 4 0,85 

Plockhuggning 1 0,69 

Slutavverkning 4 0,57 
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Diskussion 

Störningar 

Slutavverkning hade som förväntat den största betydelsen för antalet signalarter. Skillnaden 

mellan områden med slutavverkning skiljde sig signifikant från områden som inte hade någon 

grad av slutavverkning. Eftersom slutavverkning drastiskt förändrar miljöförutsättningarna i 

skogen med avseende på både klimat och tillgång på substrat är inte detta särskilt förvånande 

med tanke på skogslevande mossors och lavars krav på hög luftfuktighet och specifika 

substrat. Det är på så vis högst tvivelaktigt om den på senare år tagna naturhänsynen vid 

slutavverkning med bland annat kvarlämnande av enstaka träd och dungar, död ved och 

högstubbar är tillräcklig för att bevara den biologiska mångfalden. Tidigare studier ger inte 

några belägg för att hotade arter av mossor och flertalet lavar kan överleva omloppstiden på 

ett hygge innan det åter är beskogat (Löbel et al, 2012, Dettki och Esseen, 1998). 

Skillnaden mellan områden med körskador och områden utan blev förvånande nog 

signifikant. En trolig förklaring är att körskador i tre av fallen sammanföll med objekt som 

blivit avverkade. Det är således kanske inte själva körskadorna som förorsakat det minskade 

antalet signalarter utan avverkningen. En sådan slutsats stämmer bättre överens med 

Artdatabankens sammanställning av hotfaktorer för rödlistade skogsarter där slutavverkning 

hotar 1336 arter medan körskador endast hotar fem arter (Cederberg, 2001). Körskador bör 

inte få så stora konsekvenser i jämförelse med slutavverkning med tanke på att körskador 

först och främst skadar marken medan trädskikt, klimat och många substrat finns kvar. Faran 

består i sådana fall av att död ved förstörs vilket utgör en mycket viktig beståndsdel för 

mossor och lavar (Essen et al, 1992).  

Gallrade områden fick, om än resultatet inte är signifikant, ett högre genomsnittligt antal 

signalarter per hektar än objekt utan gallring. Det kan antyda att gallring i vissa miljöer 

faktiskt gynnar antalet signalarter och i förlängningen den biologiska mångfalden. Till 

exempel en del ädellövskogar kan vara tidigare hävdade lövängar där artfloran anpassats till 

en viss hävd (Nitare, 2000). Lavfloran på äldre ädellövträd gynnas av en högre solinstrålning 

än vissa mossor till exempel. I denna studie är det dock inte troligt att resultatet beror på detta 

då de flesta noterade signalarter är mossor.  

Då plockhuggning noterades endast i ett område är det inte möjligt att dra några långtgående 

slutsatser om effekten av plockhuggning. Det enda som kan slås fast är att i det här specifika 

objektet fanns färre signalarter än det genomsnittligt fanns i resterande objekt. Plockhuggning 

kan annars vara en form av selektiv avverkning som om den sker på rätt sätt skulle kunna vara 

en kompromiss mellan produktionskravet och naturhänsynen eftersom en del rödlistade arter 

tål en selektiv avverkning (Berg et al, 1995). 

Det finns ingen signifikant skillnad i antalet signalarter mellan områden med störningar 

sammanlagda och områden utan störning vilket delvis kan bero på att stickproven är väldigt 

små. Dessutom har störningarna oftast inte omfattat hela objektet ifråga utan bara en liten del 

vilket gör att arterna ändå kan överleva i resterande delar av objektet åtminstone för en tid.  
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Grova träd och död ved 

Studien kan inte påvisa något samband mellan antalet grova träd och antalet signalarter i 

områden utan störningar och inte heller i områden med störningar. Utifrån tidigare kunskap 

skulle det åtminstone i opåverkade objekt kunna finnas ett samband mellan grova träd och 

antalet signalarter (Gustafsson et al, 2004, Berg et al, 1995). Det faktum att löven ännu inte 

spruckit ut då inventeringen utfördes och att det var svårt att se knopparna på stora träd då 

knopparna var för långt borta, gjorde det svårt att avgöra vilken art trädet tillhörde. Därmed 

finns en osäkerhet i bedömningen av antalet grova träd. Många arter som är knutna till grova 

träd och som undersöktes i projektet tillhör gruppen lavar och då inventeraren är mindre säker 

och artkunnig på lavar finns här ett troligt underskott av antal funna signalarter. Arter som det 

funnits osäkerhet kring har inte tagits med i inventeringen.  

Sambandet mellan andel död ved och det genomsnittliga antalet signalarter i objekt utan 

störningar är relativt starkt (r²= 0,4). Detta stämmer väl överens med tidigare studier om 

betydelsen av död ved för mossor och lavar (Esseen et al, 1992, Berg et al, 1994). Relationen 

mellan död ved och signalarter i objekt med störningar förklaras dåligt med regressionslinjen 

(r²= 0,08). Den något svaga trenden kan dock tyda på att enbart död ved inte räcker för att 

kompensera för störningar från skogsbruket. Död ved måste kanske förekomma i kombination 

med exempelvis en viss luftfuktighet för att sällsynta arter ska överleva vilket visats i 

experiment med att flytta vedbitar från naturskog till produktionsskog (Svensson, 1996). 

En brist i studien vad gäller död ved är att ingen hänsyn är tagen till dess 

nedbrytningsstadium. Detta är en klar nackdel eftersom många sällsynta arter kräver död ved i 

ett äldre nedbrytningsstadium (Essen et al, 1992). Detta kan sannolikt vara förklaringen till 

den punkt i Figur 4 som innehar överlägset mest död ved men saknar signalarter. Det är ett 

objekt som under de senaste 20 åren förlorat i princip alla träd och där den döda veden till stor 

del består av nyare död ved. Ytterligare brister vid studiens underlag av död ved är en trolig 

överskattning av andel död ved över 20 cm i diameter. Vid en kontroll av den verkliga 

diametern av död ved upptäcktes att inventeraren överskattat diametern. Data kan ändå 

användas för jämförelser inom denna specifika studie då överskattningen gäller samtliga 

objekt men andelen död ved per hektar bör inte appliceras i någon vidare mening 

Vattenförekomst, skogstyp och topografi 

De olika variablerna vattenförekomst, skogstyp och topografi, som antogs kunna ge en 

skillnad i störningens påverkan har i den här studien inte kunnat påvisa göra någon skillnad. 

Dock kan resultatet ge vissa indikationer. I jämförelse med varandra har störningar en mindre 

påverkan i lövskog, i objekt med rinnande vatten och i terräng med varierad topografi. I 

objekt med blandskog, stående vatten och en mindre varierad topografi verkar störningarna ha 

en större effekt. Dessa objekt innehar de flesta noterade slutavverkningarna och detta är 

antagligen anledningen till att resultatet pekar åt det hållet. Å andra sidan ger större variation i 

allmänhet i naturen förutsättningar för fler typer av mikroklimat och därmed en större 

mångfald av arter (Chen et al, 1999). Detta kan stödja indikationen att störningar fick en 

mindre påverkan i mer topografiskt varierade områden. Det kan även vara så att 
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skogskruksåtgärder är lättare att genomföra och mer ekonomiskt gångbara i flacka områden 

än kuperade och därmed lämnas de delar i ett område som är för kuperade.  

Förekomsten av rinnande vatten gav lägre påverkan på antalet signalarter från störningar än 

förekomsten av stående vatten. Då inventeringen utfördes under en vår som kom sent är det 

svårt att med säkerhet säga hur vattenförekomsten i biotoperna ser ut under hela året. 

Huruvida de torkar upp under sommaren eller om biotoper med noterad vattenförekomst 

håller kvar vatten under hela året. Om det är så att mycket av vattnet försvinner i objekten 

skulle de ge en del i förklaringen till större känslighet för störningar eftersom de redan är 

känsligare utifrån en lägre luftfuktighet under delar av året. I de objekt där både rinnande 

vatten och stående vatten förekom gav störningarna en medeleffekt vilket kan vara att vänta 

av en kombination.  

Inga analyser på kombinationer av skog, vatten och topografi har gjorts på grund av projektets 

storlek och därmed tidsbegränsning. Dessa kombinationer kan tänkas påverka varandra. 

Diversitetsindex 

Föga förvånande visas att signalarterna ökar i antal med ökad storlek på naturvärdesobjekten. 

Det stämmer väl överens med till exempel den ö-biogeografiska teorin om ökad artdiversitet 

med ökad area. Följaktligen finns en fara i att störningar förekommer i naturvärdesobjekten 

som generellt sett redan är små till ytan. Sambandet mellan yta och antal signalarter i studien 

är relativt starkt med tanke på stickprovets ringa storlek och att objektens storlek har ganska 

liten spridning. Detta bör tas hänsyn till i tolkningen av diversitetsindexet där ytan inte tagits 

med i beräkningen.  

Analysen över artdiversiteten i naturvärdesobjekten visar på en betydligt lägre diversitet i 

objekt med slutavverkning. Detta är helt i linje med förväntat resultat då slutavverkning ger 

ett mer homogent landskap och skapar kanteffekter i resterande miljöer. Det ger arter färre 

gynnsamma miljöer och gynnsamma miljöer för färre arter. Körskador, gallring och avsaknad 

av störning har alla ungefär samma artdiversitet i sina objekt. Att körskador fick så högt index 

trots att flera slutavverkade objekt ingick i kategorin kan ha sin förklaring i att även det största 

objektet med överlägset flest arter ingick. Detta bör ge ett avsevärt högre index då ingen 

hänsyn är tagen till storleken av objekten i diversitetsindexet. Att gallring fick så högt index 

är mer förvånande men kan ha en förklaring i att gallringen som noterats i berörda objekt till 

stor del bestod av mindre träd och sly och innefattar alltså även röjning. Detta förstör inte 

heller mossor och lavars direkta växtplatser. Det kan tvärtom, i till exempel lövskogsmiljöer, 

vara positivt för vissa arter att skogen gallras och till viss del hålls öppen med tanke på 

arternas utveckling i ett område med tidigare hävd (Nitare, 2000). Då plockhuggning endast 

noterats i ett område är dess index högst osäkert och svårt att dra några slutsatser av.  

En felkälla gällande fynden av signalarter är att inventerarens artkunskaper sannolikt präglar 

dessa mer eller mindre. Lärdomar under inventeringens gång kan också ha gjort att fler arter 

hittades i de senare inventerade objekten.  
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Slutsats och framtida studier 

Hypotesen om en minskad påverkan från en störning med ökad andel grova träd och död ved 

kan inte stödjas. Inte heller kan hypotesen stödjas om en skillnad mellan områden som varit 

utsatt för störning (alla störningar sammanlagda) mot områden som inte varit utsatt för 

störning. Hur vatten, topografi och typ av skog inverkar på antalet signalarter i objekt med 

störningar kan inget sägas om med större säkerhet. Studiens små stickprov spelar troligen en 

stor roll för att den statistiska signifikansen i resultaten uteblivit i de flesta fall. Därför bör 

stora stickprov vara en självklar förutsättning för framtida studier. Resultatet visar dock en 

signifikant skillnad för en negativ påverkan från slutavverkning på antalet signalarter. 

Korrelationen mellan död ved och antalet signalarter kan endast styrkas i områden utan 

störning. Dessa båda resultat är föga förvånande och bekräftar egentligen bara tidigare 

kunskap om vikten av död ved och ett kalhygges konsekvenser för arters fortlevnad. 

Då signalarterna tenderar att öka med objektens storlek skulle intressanta infallsvinklar i 

framtida studier vara att undersöka huruvida storleken på naturvärdesobjekten liksom 

avståndet till andra naturvärdesobjekt, nyckelbiotoper, biotopskydd med flera påverkar 

utvecklingen av arter i naturvärdesobjekten över tid. En annan viktig aspekt som inte tagits 

med i den här studien är hur omgivningen ser ut kring naturvärdesobjektet i form av 

skogsbruksåtgärder. Dessa kan skapa kanteffekter mot naturvärdesobjekten som har en 

negativ påverkan för vitaliteten hos mossor och lavar (Löhmus et al. 2006, Löbel et al, 2012). 

Även en analys av kombinationerna av variabler som påverkar ett områdes täthet av 

signalarter kan ge fördjupade kunskaper.  
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Tack  

Ett stort tack till skogsstyrelsen i Skövde för ert varma bemötande. Ett särskilt tack till Gunnar 

Björkenor och Arne Jansson för all praktisk hjälp med GIS, GPS, transport, artbestämning 

och hjälp i utformande av projektet samt för ert förtroende och generösa sätt att dela med er 

av kunskap och tid. Ett stort tack även till min handledare Niclas Norrström som visat stort 

engagemang och varit oumbärlig i utformandet av projektet i allmänhet och den statistiska 

analysen i synnerhet samt all övrig hjälp med material, idéer och tankar. Stort tack också till 

Ylva Richter och Martina Saldner som genom sitt deltagande i inventeringen bidrog till att 

finna signalarter samt med kunskap om naturen i allmänhet. Era erfarenheter, kunskaper och 

tankar om ekologin, naturvärde och skötsel höjde kvalitén på inventeringen.  
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Bilaga 1. Inventeringsblankett 

 

I 

 

ID/Ärendebet. 

 

Objektnamn 

 

Kommun 

 

Inventeringsdatum 

  

 
  

   
  

 

Areal ha 

 
Biotoptyp 

 
Inventerare 

  

 
  

   

Allmän beskrivning  

 

 

Störning 

  
Strukturer 

 Slutavverkning    

 
  Antal totalt och ha 

Gallring   

 

Död ved >20 cm diameter   

Plockhuggning   

 

Grova träd   

Körskador   

 

Trädslag   

Annat   

 

    

    

 

  Typ 

    

 

Vattenförekomst   

    

 

Marksluttning   

    

 

Skogstyp   
 

Signalarter mossor/lavar 

  Svenskt namn Latinskt namn Frekvens/Substrat/Lokal 

      

      

      

      

      

      

      

      
 

Övrigt 

  

 



Bilaga 2. Sammanställd data från inventeringen 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 3. Karta över naturvärdesobjekt 

 

III 

 

 

(C)Lantmäteriet i 2013/0060 



Bilaga 3. Karta över naturvärdesobjekt 

 

IV 

 

 

(C)Lantmäteriet i 2013/0060 



Bilaga 3. Karta över naturvärdesobjekt 

 

V 

 

(C)Lantmäteriet i 2013/0060 



Bilaga 4. Inventerade objekt 

VI 

 

ID/Ärendebet. 

 

Objektnamn 

 

Kommun 

 

Inventeringsdatum 

7253/ N1529-1993 

 
Strandskog väster Lången 1 

 
Skövde 

 
 2013-04-25 

 

Areal ha 

 
Biotoptyp 

 
Inventerare 

 1.2 

 
 Lövskog 

 
Anna Lernhage 

 

Allmän beskrivning  

Biotopen sträcker sig längs en del av Långens västra strand. En smal remsa av träd varav mycket 

gran, al, asp och björk sträcker sig längs stranden. Ovanför den går en gammal körväg som nu 

domineras av unga björkar och hassel. Ovanför vägen är det en brant sluttning av klipp/block eller 

större stenar. Här påträffades bland annat platt fjädermossa. I området finns både nya och äldre spår 

av bäver i form av fällda träd och flisor. I södra delen har bäver öppnat upp en glänta. 

Vedtrappmossan som påträffades på låga är rödlistad. Vatten rinner i små rännilar från branten ner 

mot sjön, antagligen endast under delar av året. 

 

Störning 

  
Strukturer 

 Slutavverkning    

 
  Antal totalt och ha 

Gallring   

 

Död ved >20 cm diameter  18 st/ 15 

Plockhuggning   

 

Grova träd  5 st/4,2 

Körskador   

 

Trädslag  Björk  

Annat  Bäverfällda träd 

 

    

    

 

  Typ 

    

 

Vattenförekomst  Sjö, bäck 

    

 

Marksluttning  Östlig 

    

 

Skogstyp  Blandskog 
 

Signalarter mossor/lavar 

  Svenskt namn Latinskt namn Frekvens/Substrat/Lokal 

Platt fjädermossa  Neckera complanata Enstaka/block/mittersta delen 

Krusig ulota  Ulota crispa Enstaka/asp/södra delen 

Vedtrappmossa   Anastrophyllum hellerianum Enstaka/låga/södra delen 

Klippfrullania  Frullania tamarisci Enstaka/block/södra delen 

 Övrigt     

 Blåsippa Hepatica nobilis Rikligt/hela området 
 

Övrigt 

Området är av stort intresse att bevara från större mänsklig påverkan dels på grund av den 

rödlistade vedtrappmossan som tyder på lång kontinuitet i lågor av olika nedbrytningsstadier. 

Arealen bör utökas till att omfatta även en del av branten då den bidrar till att öka strukturen i 

området och därmed olika habitat som möjliggör för fler arter att trivas. Fjädermossan och 

frullanian återfanns även i områdets västliga utkant på mindre klippblock. 

 



Bilaga 4. Inventerade objekt 

 

VII 

 

ID/Ärendebet. 

 

Objektnamn 

 

Kommun 

 

Inventeringsdatum 

9079/N2150-1993 

 
 Alsumpskog invid Luttran 

 
Skövde 

 
 2013-04-19 

 

Areal ha 

 
Biotoptyp 

 
Inventerare 

 2.4 

 
 Alsumpskog 

 
Anna Lernhage 

 

Allmän beskrivning  

Området präglas av Luttran som rinner genom biotopen och den kringliggande miljön som 

utvecklats till alsumpskog. Små socklar finns på några av alarna. Längs hela bäcken är 

rutlungmossa frekvent förekommande liksom död ved i olika nedbrytningsstadier även stående 

sådan. I den västra sluttningen växer många grövre björkar och ett fåtal ekar samt hassel och gran. I 

nordöstra delen står en al med flertalet hackspetthål. Området gränsar till granskog i östra delen 

samt åker mot väster. 

 

Störning 

  
Strukturer 

 Slutavverkning    

 
  Antal totalt och ha 

Gallring   

 

Död ved >20 cm diameter  33 st/13,7 

Plockhuggning   

 

Grova träd  19 st/ 7,9  

Körskador   

 

Trädslag Al, björk, ek tall 

Annat   

 

    

    

 

  Typ 

    

 

Vattenförekomst  Å + sump 

    

 

Marksluttning 

 Flack+ kraftig östlig 

lutning 

    

 

Skogstyp  Alsumpskog 
 

Signalarter mossor/lavar 

  Svenskt namn Latinskt namn Frekvens/Substrat/Lokal 

Rutlungmossa Conocephalum conicum Riklig längs hela bäcken 

Trubbfjädermossa Homalia trichomanoides Enstaka/trädbas/spritt 

Porella   Porella spp 

Enstaka/trädbas, ek/mittersta 

del 

 Övrigt     

 Gullpudra Chrysosplenium alternifolium  Allmän/norra delen 

 Strutbräken  Matteuccia struthiopteris  Allmän i södra delen 
 

Övrigt 

Den stora förekomsten av rutlungmossa tyder på höga naturvärden. Goda möjligheter för objektet 

att utvecklas till nyckelbiotop finns på sikt. Biotoptypen är mindre allmän i landet som stort vilket 

bör finnas i åtanke vid eventuella ingrepp som kan skada miljön. 

 



Bilaga 4. Inventerade objekt 

 

VIII 

 

ID/Ärendebet. 

 

Objektnamn 

 

Kommun 

 

Inventeringsdatum 

9501/N424-1992 

 
Brant väster om Sparresäter 

 
Skövde 

 
2013-04-29  

 

Areal ha 

 
Biotoptyp 

 
Inventerare 

 0.3 

 
Tidigare barrskog 

 
Anna Lernhage 

 

Allmän beskrivning  

Biotopen består av en sydsluttning med en bergsvägg i den norra änden som är nästan helt solbelyst. 

Några mycket unga ekar finns i området liksom sly av hallon och björk. Frösådd av granar omkring 

10 år förekommer spritt liksom någon enstaka tall. Området är stenigt med samlingar av ris. Inga 

större träd finns kvar. Flertalet avsågade rotvältor finns. Den döda veden är relativt ny.  

 

Störning 

  
Strukturer 

 Slutavverkning  El.stormfällt 100% 

 
  Antal totalt och ha 

Gallring   

 

Död ved >20 cm diameter  10 st/ 33 

Plockhuggning   

 

Grova träd   

Körskador   

 

Trädslag   

Annat   

 

    

    

 

  Typ 

    

 

Vattenförekomst  Ingen 

    

 

Marksluttning  Sydlig måttlig 

    

 

Skogstyp  Hygge lövsly 
 

Signalarter mossor/lavar 

  Svenskt namn Latinskt namn Frekvens/Substrat/Lokal 

      

      

      

      

      

      

      

      
 

Övrigt 

Området bedöms inte längre ha något naturvärde då all skog är borta.  

 



Bilaga 4. Inventerade objekt 

 

IX 

 

ID/Ärendebet. 

 

Objektnamn 

 

Kommun 

 

Inventeringsdatum 

10893/N2090-1993 

 
 Norr Rosenlunds trädgård 

 
Skövde 

 
2013-04-16 

 

Areal ha 

 
Biotoptyp 

 
Inventerare 

 2.5 

 
 Lövsumpskog/ lövskog 

 
Anna Lernhage 

 

Allmän beskrivning  

Längs norra gränsen ett mindre meandrande vattendrag. Marken i övrigt ganska blöt men torkar 

troligen upp något under sommarhalvåret. Hasselstrutar förekommer rikligt tillsammans med en del 

större ädellövträd däribland några grova ekar. Relativt öppet landskap, har betats. Enstaka granar 

förekommer liksom död ved varav några stående. Östra delen gränsar mot åker och i nordöstra 

delen förekommer mycket al längs bäcken. Den enda funna signalarten var, trots specifikt eftersök 

på platt fjädermossa, krusig ulota vilken påträffades mycket sparsamt.  

 

Störning 

  
Strukturer 

 Slutavverkning    

 
  Antal totalt/ ha 

Gallring   

 

Död ved >20 cm diameter  13 st/ 5,2 

Plockhuggning   

 

Grova träd  10 st/ 4 

Körskador   

 

Trädslag  Ek, björk  

Annat   

 

  
     

 

  Typ 

    

 

Vattenförekomst  Bäck + stående 

    

 

Marksluttning  flack 

    

 

Skogstyp  lövskog 
 

Signalarter mossor/lavar 

  Svenskt namn Latinskt namn Frekvens/Substrat/Lokal 

 Krusig ulota Ulota crispa  Enstaka/södra delen 

      

      

      

      

      

      

      
 

Övrigt 

 Området bedöms ha naturvärde. För att öka det föreslås att se på den historiska hävden av området 

för att utifrån det avgöra lämplig skötsel för dess utveckling. Fortsatt bete är troligen en bra åtgärd 

för att hålla landskapet öppet.  

 



Bilaga 4. Inventerade objekt 

 

X 

 

ID/Ärendebet. 

 

Objektnamn 

 

Kommun 

 

Inventeringsdatum 

10903/N1457-2004 

 
500 M NV Lången 

 
Skövde 

 
 2013-04-25 

 

Areal ha 

 
Biotoptyp 

 
Inventerare 

 2.2 

 
Barrskog 

 
Anna Lernhage 

 

Allmän beskrivning  

Område med mestadels tall samt yngre gran och inslag av björk och asp. I norra delen är marken 

kuperad med omväxlande berghällar och blöt, sank, tuvig mark. I den södra delen är myrmarken 

mer homogen med ganska likåldrade tallar. Sparsamt med död ved liksom brist på riktigt grova träd.   

 

Störning 

  
Strukturer 

 Slutavverkning    

 
  Antal totalt och ha 

Gallring   

 

Död ved >20 cm diameter  10 st/4,5 

Plockhuggning   

 

Grova träd  1st/0,4 

Körskador   

 

Trädslag  Asp 

Annat   

 

    

    

 

  Typ 

    

 

Vattenförekomst  Myr/sank 

    

 

Marksluttning  Kulligt  

    

 

Skogstyp  Barrskog 
 

Signalarter mossor/lavar 

  Svenskt namn Latinskt namn Frekvens/Substrat/Lokal 

 Västlig hakmossa Rhytidiadelphus loreus Enstaka 

      

      

      

      

      

      

      
 

Övrigt 

 Området lämnas förslagsvis till fri utveckling för att i en framtid kunna utvecklas till mark med 

mer död ved och grova och olikåldrade träd. Med tanke på närheten till andra naturvärdesobjekt 

finns goda möjligheter till spridning av arter.   

 



Bilaga 4. Inventerade objekt 

 

XI 

 

ID/Ärendebet. 

 

Objektnamn 

 

Kommun 

 

Inventeringsdatum 

15458/N1530-1993 

 
Strandskog väster Lången 2 

 
Skövde 

 
 2013-04-25 

 

Areal ha 

 
Biotoptyp 

 
Inventerare 

1.1  

 
 Blandskog 

 
Anna Lernhage 

 

Allmän beskrivning  

En smal remsa av blandskog längs Långens västra strand. Innanför remsan av skog löper en gammal 

körväg bevuxen av ung lövskog. Mot vägen gränsar en brant, omväxlande av mindre sten och större 

klipp/block. Asp, al, björk, gran är de mest frekvent förekommande trädslagen. Ek, lönn och hassel 

förekommer också. Lövet blir mer dominerande längre norrut. Träd fällda av bäver är allmänt 

förekommande både äldre och mer nyligen fällda träd. Den döda veden är av varierande ålder.   

 

Störning 

  
Strukturer 

 Slutavverkning    

 
  Antal totalt och ha 

Gallring   

 

Död ved >20 cm diameter  17 st/15,4 

Plockhuggning   

 

Grova träd  4 st/3,6 

Körskador   

 

Trädslag  Björk, gran 

Annat  Bäverfällda träd 

 

    

    

 

  Typ 

    

 

Vattenförekomst 

 Sjö intill biotopen, 

tidvis bäckar 

    

 

Marksluttning  Östlig 

    

 

Skogstyp  Blandskog 
 

Signalarter mossor/lavar 

  Svenskt namn Latinskt namn Frekvens/Substrat/Lokal 

 Platt fjädermossa Neckera complanata Enstaka/block/norra delen 

      

      

 Övriga     

 Blåsippa Hepatica nobilis Allmän/hela området 
 

Övrigt 

Området har höga naturvärden och är av stort intresse att bevara från större mänsklig påverkan 

bland annat på grund av det stora antalet död ved i olika nedbrytningsstadier. Arealen bör utökas till 

att omfatta även en del av branten då den bidrar till att öka strukturen i området och därmed olika 

habitat som möjliggör för fler arter att trivas. Området ligger söder om naturvärdesobjektet (ID 

7253) där vedtrappmossa noterades. Goda möjligheter till spridning av arter och ökat naturvärde 

föreligger därför.   

 



Bilaga 4. Inventerade objekt 

 

XII 

 

ID/Ärendebet. 

 

Objektnamn 

 

Kommun 

 

Inventeringsdatum 

15459/N1449-2004 

 
Sparresäter 

 
Skövde 

 
2013-04-24 

 

Areal ha 

 
Biotoptyp 

 
Inventerare 

 1.1 

 
 Lövsumpskog  

 
Anna Lernhage 

 

Allmän beskrivning  

Mycket blöt sumpskog med i huvudsak björk, gran och al i olika åldrar. De flesta av klent slag. En 

huvudfåra av vatten går i nord-sydlig riktning. Marken är täckt med vit- och björnmossor. Mot 

östsidan gränsar biotopen mot torrare mark med berghällar och i väster mot produktionsskog av 

gran. Missne som tidigare noterats återfanns inte. Lummer förekommer i området.  

 

Störning 

  
Strukturer 

 Slutavverkning    

 
  Antal totalt och ha 

Gallring   

 

Död ved >20 cm diameter  9st /8,2 

Plockhuggning   

 

Grova träd   

Körskador   

 

Trädslag   

Annat   

 

    

    

 

  Typ 

    

 

Vattenförekomst  Sump 

    

 

Marksluttning  Flack 

    

 

Skogstyp  Blandskog  
 

Signalarter mossor/lavar 

  Svenskt namn Latinskt namn Frekvens/Substrat/Lokal 

 Vågig sidenmossa  Plagiothecium undulatum Enstaka/nordväst 

 Stor revmossa Bazzania trilobata Enstaka/mark/nordväst 

      

      

      

      

      

      
 

Övrigt 

 Högt naturvärde beroende på den mycket blöta sumpmarken och strukturerna av olikåldrade träd 

och död ved. Lämnas till fri utveckling. Närheten till övriga naturvärdesobjekt och annan skyddad 

mark i söder möjliggör för spridning av arter.  

 



Bilaga 4. Inventerade objekt 

 

XIII 

 

ID/Ärendebet. 

 

Objektnamn 

 

Kommun 

 

Inventeringsdatum 

15464/N2125-1993 

 
Lövskog klass 2 

 
Skövde 

 
2013-04-27 

 

Areal ha 

 
Biotoptyp 

 
Inventerare 

 3.2 

 
Blandskog 

 
Anna Lernhage 

 

Allmän beskrivning  

Den norra delen är mest bestående av gödselpåverkad hagmark med enstaka björkar och aspar. Den 

mittersta delen består av mestadels gran med inslag av björk och asp. Den delen är gallrad på både 

större träd och mindre lövträd. I övrigt är träden unga och likåldrade. Den södra delen har blivit 

avverkad för många år sedan och består nu av högt sly av björk och asp samt några yngre ekar och 

några tallar. Området har stora spår efter körskador vilka är vattenfyllda. En något blötare del vars 

mark är bevuxen med björnmossor.  

I hela biotopen förekommer rester av stenmurar och något röse. 

 

Störning 

  
Strukturer 

 Slutavverkning    

 
  Antal totalt och ha 

Gallring   

 

Död ved >20 cm diameter  3 st /0,9 

Plockhuggning   

 

Grova träd   

Körskador   

 

Trädslag   

Annat   

 

    

    

 

  Typ 

    

 

Vattenförekomst Stilla vatten i körspår 

    

 

Marksluttning  Flack 

    

 

Skogstyp  Blandskog 
 

Signalarter mossor/lavar 

  Svenskt namn Latinskt namn Frekvens/Substrat/Lokal 

      

      

      

      

      
 

Övrigt 

Området bedöms inte innehålla något naturvärde. Likåldrad skog med lite död ved, avsaknad av 

grova träd och andra strukturer gör naturvärdena för det specifika området nästintill obefintliga. I 

ett landskapsperspektiv kan området dock vara av viss betydelse för att öka strukturen i ett annars 

mycket öppet odlingslandskap men inte som naturvärdesobjekt.  

 

 

 



Bilaga 4. Inventerade objekt 

 

XIV 

 

ID/Ärendebet. 

 

Objektnamn 

 

Kommun 

 

Inventeringsdatum 

17508/N2094-1993 

 
Söder Stöpens elljusspår 

 
Skövde 

 
 2013-04-16 

 

Areal ha 

 
Biotoptyp 

 
Inventerare 

 1 

 
 Ädellöv/sumpskog 

 
Anna Lernhage 

 

Allmän beskrivning  

Biotopen karaktäriseras av bäcken som rinner genom hela området med omgivande sumpig mark. I 

sydöstra delen rikligt med al och död ved. Förutom grov ek, al, ask förekommer sälg, alm och asp. 

Rikligt med död ved. Trubbfjädermossa och strutbräken förekommer allmänt. Västra delen gränsar 

mot produktionsgranskog. Mot öster gränsar biotopen mot kraftledningsgata med mycket sly.  

 

Störning 

  
Strukturer 

 Slutavverkning    

 
  Antal totalt/ha 

Gallring   

 

Död ved >20 cm diameter  11st/ 11 

Plockhuggning   

 

Grova träd  6st/6 

Körskador   

 

Trädslag  Ek, al, ask 

Annat   

 

    

    

 

  Typ 

    

 

Vattenförekomst  Bäck + sump 

    

 

Marksluttning  Flack 

    

 

Skogstyp  Ädellöv 
 

Signalarter mossor/lavar 

  Svenskt namn Latinskt namn Frekvens/Substrat/Lokal 

 Trubbfjädermossa Homalia trichomanoides 

Rikligt/trädbaser och sten/hela 

området 

 Grov baronmossa Anomodon viticulosus 

Enstaka/stam/ västra sidan 

bäcken 

 Guldlockmossa Homalothecium sericeum 

 Enstaka/sälg/ västra sidan 

bäcken 

      

 Övriga     

 Strutbräken  Matteuccia struthiopteris  Rikligt/längs hela bäcken 
 

Övrigt 

 Området bedöms ha höga naturvärden men inte i nyckelbiotopklass.  

 



Bilaga 4. Inventerade objekt 

 

XV 

 

ID/Ärendebet. 

 

Objektnamn 

 

Kommun 

 

Inventeringsdatum 

28078/N2122-1993 

 
Barrsumpskog SV Sörbylund 

 
Skövde 

 
 2013-04-24 

 

Areal ha 

 
Biotoptyp 

 
Inventerare 

 2.6 

 
Blandsumpskog 

 
Anna Lernhage 

 

Allmän beskrivning  

Den nordliga och östra delen är mycket sumpig med mestadels björk, tall och gran i olika åldrar. 

Området innehar rikligt med död ved både liggande och stående. Inga grova träd uppmättes. Flera 

tallar saknade bark. En granlåga översållad av långfliksmossa återfanns i mitten av området.  

Den sydvästra delen av biotopen blev avverkad 1998. Förutom kvarlämnade fröträd av tall finns nu 

unga självsådda tallplantor, runt tio år samt rikligt med björksly. Marken är mycket blöt, rikligt med 

skvattram, vit och björnmossor.  

 

Störning 

  
Strukturer 

 Slutavverkning   40% 

 
  Antal totalt och ha 

Gallring   

 

Död ved >20 cm diameter  20st /7,7 

Plockhuggning   

 

Grova träd   

Körskador   

 

Trädslag   

Annat   

 

    

    

 

  Typ 

    

 

Vattenförekomst  sump 

    

 

Marksluttning  flack 

    

 

Skogstyp  blandskog 
 

Signalarter mossor/lavar 

  Svenskt namn Latinskt namn Frekvens/Substrat/Lokal 

 Långfliksmossa Nowellia curvifolia Enstaka/granlåga/spritt 

      

      

      

      

      

      

      
 

Övrigt 

Viktigt att inte göra biotopen ännu mindre då det ökar utdöenderisken för mer sällsynta arter. Den 

myckna långfliksmossan signalerar lång kontinuitet av död ved. Området bedöms ha höga 

naturvärden men inte inneha nyckelbiotopstatus. 

 



Bilaga 4. Inventerade objekt 

 

XVI 

 

ID/Ärendebet. 

 

Objektnamn 

 

Kommun 

 

Inventeringsdatum 

28079/N2675-1993 

 
Kärret söder Snuggebo 

 
Skövde 

 
 2013-04-19 

 

Areal ha 

 
Biotoptyp 

 
Inventerare 

 1.2 

 
 Å eller bäckmiljö 

 
Anna Lernhage 

 

Allmän beskrivning  

Sumpig lövskog längs bäcken. Fåtal alar med början till socklar. I norra delen finns björnloka. 

Längs bäcken finns ett par bävergnagda aspar. Rikligt med död ved framförallt längs bäcken. I 

granskogen på västra kanten finns långfliksmossa och vågig sidenmossa.  

 

Störning 

  
Strukturer 

 Slutavverkning    

 
  Antal totalt och ha 

Gallring   

 

Död ved >20 cm diameter  20 st/16,6 

Plockhuggning   

 

Grova träd  4 st/3,3 

Körskador   

 

Trädslag  Al, tall 

Annat   

 

    

    

 

  Typ 

    

 

Vattenförekomst  Å och sump 

    

 

Marksluttning  Flack + kraftig östlig 

    

 

Skogstyp 

Gran i västra delen, 

löv i östra längs ån 
 

Signalarter mossor/lavar 

  Svenskt namn Latinskt namn Frekvens/Substrat/Lokal 

 Rutlungmossa  Conocephalum conicum  Allmän längs bäcken 

 Lånfliksmossa  Nowellia curvifolia Enstaka/ granlåga/södra delen 

 Vågig sidenmossa  Plagiothecium undulatum Sparsam i granskogen 

      

      

      
 

Övrigt 

Björnlokan bör tas bort för att förhindra ytterligare spridning. Området bedöms ha naturvärden och 

i likhet med det närliggande naturvärdesobjektet 9079 tyder rutlungmossan på höga naturvärden. 

Goda möjligheter för objektet att utvecklas till nyckelbiotop finns. 

 

 



Bilaga 4. Inventerade objekt 

 

XVII 

 

ID/Ärendebet. 

 

Objektnamn 

 

Kommun 

 

Inventeringsdatum 
28081/N6365-1996  Stålkvarnebäcken  Skövde 

 

 2013-04-26, 2013-
04-29 

 

Areal ha 

 
Biotoptyp 

 
Inventerare 

 4 

 
 Å eller bäckmiljö 

 
Anna Lernhage 

 

Allmän beskrivning  

Norra delen: Trädbeståndet består till stor del av al med inslag av gran på frisk mark. Många av 

granarna är döda. I norra delen finns många ansamlingar av grenar och mindre ved. Här finns även 

uppväxande sly av ask, ett grovt dött stående ädellövträd med mulm. Ett par äldre rotvältor av gran 

finns här med mycket långfliksmossa och västlig hakmossa. Enstaka bokar återfinns i området i den 

öppnare delen längre söderut. Vid kvarnen finns enstaka murgröna. Mycket spår av bäver finns i 

områdets norra del.  

Södra delen: På den södra sidan av bäcken sluttar marken kraftigt mot norr och består av mestadels 

löv av lönn, sälg, asp, alm, hassel och enstaka fågelbär på stenig mark. I övrigt längs bäcken även 

en del gran och al. Här är gott om död ved. Skogsbingel är allmänt förekommande.  

 

Störning 

  
Strukturer 

 Slutavverkning    

 
  Antal totalt och ha 

Gallring   

 

Död ved >20 cm diameter  52 st/ 13 

Plockhuggning Södra slänten 

 

Grova träd  7 st/ 1,7 

Körskador   

 

Trädslag Al, björk, gran,   

Annat Röjning av upp- 

 

  ädellöv 

 

växande sly samt   

 

  Typ 

  

mindre träd under 

kraftledning i södra 

änden. 

 

Vattenförekomst Bäck genom hela 

biotopen+ sump i 

norra delen 

    

 

Marksluttning Nordlig i södra delen 

  

  

Skogstyp Blandskog   
 

Signalarter mossor/lavar 

  Svenskt namn Latinskt namn Frekvens/Substrat/Lokal 

Västlig hakmossa Rhytidiadelphus loreus 

Sparsamt/sten södra branten+ 

låga norra delen 

Långfliksmossa Nowellia curvifolia 

Sparsamt/granlåga/norra och 

södra delen 

Rutlungmossa Conocephalum conicum Allmän/längs bäcken. 

Guldlockmossa Homalothecium sericeum  Enstaka/ trädstam/södra delen 

 Övriga     

Scharlakansröd vårskål  Sarcoscypha coccinea   Enstaka/ nedre norra delen 

Gullpudra  Chrysosplenium alternifolium Riklig/ främst norra delen 

Gullviva  Primula veris  Enstaka/norra delen 

Blåsippa Hepatica nobilis Allmän/hela biotopen 

Murgröna Hedera helix Enstaka/vid kvarndammen 
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Övrigt 

Objektet är inte sammanhängande utan är uppdelat på två områden. Området mellan objekten har 

någon form av skydd. Objektet bedöms ha höga naturvärden och har goda möjligheter att på sikt 

utvecklas till nyckelbiotop.  
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ID/Ärendebet. 

 

Objektnamn 

 

Kommun 

 

Inventeringsdatum 

31079/N411-1992 

 
Kullåsen 

 
Skövde 

 
 2013-04-24 

 

Areal ha 

 
Biotoptyp 

 
Inventerare 

 2.7 

 
 Lövrik barrnaturskog 

 
Anna Lernhage 

 

Allmän beskrivning  

Den östra delen är till viss del försumpad med en del al på små socklar samt en del klena granar. I 

övrigt är asp, björk och gran dominerande varav några grova aspar samt björkar med ordentligt 

grov, sprucken bark. Lummer förekommer i området vilken är fridlyst. Området innehåller både 

mossbevuxna stenmurar och rösen samt något enstaka större block.  

Den västra delen verkar vara gallrad med kvarstående äldre mestadels aspar och björkar. Gran runt 

20 år har självsått sig. Marken är mycket blöt med en hel del sly av al och örnbräken. Tre stående 

döda träd med bohål finns. Även här finns äldre stenmurar samt nyare stenhögar. Äldre murkna 

stubbar och död ved förekommer även här.    

 

Störning 

  
Strukturer 

 Slutavverkning    

 
  Antal totalt och ha 

Gallring  Västra delen 

 

Död ved >20 cm diameter  15/ 5,5 

Plockhuggning   

 

Grova träd  4/ 1,4 

Körskador   

 

Trädslag  asp 

Annat   

 

    

    

 

  Typ 

    

 

Vattenförekomst  Sump 

    

 

Marksluttning  Flack 

    

 

Skogstyp  blandskog 
 

Signalarter mossor/lavar 

  Svenskt namn Latinskt namn Frekvens/Substrat/Lokal 

Långfliksmossa  Nowellia curvifolia  Enstaka/granlåga/södra delen  

Trubbfjädermossa Homalia trichomanoides Enstaka/trädbas/västra delen 

      

 Övriga     

 Gullpudra Chrysosplenium alternifolium Allmän/ östra delen 

 Blåsippa Hepatica nobilis  Enstaka/nordöstra delen 
 

Övrigt 

Området bedöms ha naturvärden till största delen beroende på en viss variation i strukturer och 

substrat. För att dessa värden ska öka på sikt eller bibehållas måste skogen undantas från 

avverkning. Direkt sydväst om biotopen är det slutavverkat och det har frösåtts granar.   
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ID/Ärendebet. 

 

Objektnamn 

 

Kommun 

 

Inventeringsdatum 

39611/N10373-1996 

 
 500M SO Säter kyrka 

 
Skövde 

 
2013-04-15 

 

Areal ha 

 
Biotoptyp 

 
Inventerare 

 0.9 

 
Ädellövskog  

 
Anna Lernhage 

 

Allmän beskrivning  

Sluttning mot väg 26 med ädellöv i blandade åldrar. Ett visst buskskikt av hassel förekommer i 

södra delen. Hela området innehåller mycket grenar och kvistar på marken samt rikligt med mindre 

stenar och ett fåtal block och röse. En bäck rinner genom området. Nordöst om bäcken är området 

halvt översvämmat, troligen endast periodvis. Området är relativt öppet. Nordvästra delen består av 

en ”stengärdesgård” med en ridå av främst ädellöv varav några grova. Här återfinns guldlockmossa. 

Blåsippa finns i hela området. Trubbfjädermossan finns främst på trädbasernas nordsida. Området 

är betat. 

 

Störning 

  
Strukturer 

 Slutavverkning    

 
  Antal totalt och hektar 

Gallring                        typ buskröjt 

  

Död ved >20 cm diameter  6st/ 6,6 

Plockhuggning   

 

Grova träd   

Körskador   

 

Trädslag   

Annat 

  

    

Betat   

 

  Typ 

 

  

 

Vattenförekomst  Bäck  

    

 

Marksluttning  Öst  

    

 

Skogstyp  Ädellöv med hassel  
 

Signalarter mossor/lavar 

  Svenskt namn Latinskt namn Frekvens/substrat/lokal 

 Trubbfjädermossa Homalia trichomanoides Rikligt/trädbaser/överallt 

 Liten baronmossa Anomodon longifolius  

Sparsam/stenar, trädbaser/fr.a. 

längs bäcken  

 Guldlockmossa  Homalothecium sericeum 

Tämligen allmän/trädbaser, 

block/norra delen vid 

åkergränsen  

 Traslav Leptogium lichenoides Enstaka/sten i bäcken 

 Övriga arter     

 Blåsippa   Rikligt/Överallt  
 

Övrigt 

Området bedöms ha höga naturvärden och bör fortsätta betas för att bibehålla nuvarande 

naturvärde. Avverkning av större träd och buskar har skett direkt väster om biotopen. 
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ID/Ärendebet. 

 

Objektnamn 

 

Kommun 

 

Inventeringsdatum 
39615/N9884-1996 

 

Norr om församlingshemmet 

 

Skövde 

 

2013-04-30, 2013-05-
02, 03 

 

Areal ha 

 
Biotoptyp 

 
Inventerare 

 18.9 

 
 Lövskog 

 
Anna Lernhage 

 

Allmän beskrivning  

Ett stort lövskogsområde med ett buskskikt av hassel och inslag av gran. Diverse trädslag av al, ek, 

björk, lönn, asp, enstaka fågelbär. Marken är frisk till blöt med partier täckta av vatten. Det finns 

relativt gott om död ved i hela området däribland flertalet rotvältor. Mindre block och sten finns i 

hela området och längre norröver finns rikligt med rösen. I västra delen som gränsar mot 

församlingshemmet finns ett blött område med fräken vilket mynnar i en bäck som löper längs 

västra gränsen. Här finns en låga med rikligt av långfliksmossa. Flera bäckar och diken, vissa 

torrlagda, finns i hela området. I mittendelen är granen tätare. I norra delen återfinns även några 

bokar. En liten bit i norra änden är betad och inhägnad och taggtråd i norra delen tyder på att en 

större del har varit betad tidigare. Området delas av en grusväg i nord-sydlig riktning. Den östra 

sidan grusvägen har generellt mindre spridda signalarter men i princip lika många som på den västra 

sidan. Här återfinns precis vid vägen en riktigt gammal ek. Marken sluttar måttligt med blötare 

mark i östra delen. Denna del är generellt öppnare, flera äldre stubbar finns i östra delen. Äldre 

vattenfyllda körspår återfinns på båda sidor vägen.   
 

Störning 

  
Strukturer 

 Slutavverkning    

 
  Antal totalt och ha 

Gallring   

 

Död ved >20 cm diameter  126 st / 6,6 

Plockhuggning   

 

Grova träd  63 st/ 3,3 

Körskador  Äldre djupa spår 

 

Trädslag  Al, ask, björk, asp,  

Annat  Lövkomposthögar 

 

   ek, gran,  

   på östra sidan lilla 

 

  Typ 

  

vägen. Avsågad 

rotvälta samt 

bortröjda träd in  

 

Vattenförekomst Bäck i västra del, dike 

i östra, stående vatten 

utspritt. 

  mot rotvältan. 

 

Marksluttning  Flack till östlig  

    

 

Skogstyp  Löv med hasselskikt 
 

 

Signalarter mossor/lavar 

  Svenskt namn Latinskt namn Frekvens/Substrat/Lokal 

Trubbfjädermossa Homalia trichomanoides Rikligt/trädbas, sten/överallt  

Guldlockmossa Homalothecium sericeum Allmän/stam, block/överallt 

Baronmossa  Anomodon spp Enstaka/sten/norra delen  

Krusig ulota  Ulota crispa  Allmän/ hasselgren/spritt  

Traslav  Leptogium lichenoides  Sparsam/ trädbas, sten/spritt  

Porella  Porella spp Enstaka/block/   

Västlig hakmossa  Rhytidiadelphus loreus  

Enstaka/låga/ öst om 

församlingshemmet 

Långfliksmossa  Nowellia curvifolia  

Enstaka/låga/öst om 

fräkenkärret + öst om lilla 
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vägen 

Platt fjädermossa Neckera complanata Allmän/stam, block/ spritt 

Övriga   

Blåsippa Hepatica nobilis Allmän/överallt 

Gullviva Primula veris Enstaka/ rotvälta/ nordöst 

Gullpudra Chrysosplenium alternifolium Sparsamt/ nordöstra hörnet 
 

Övrigt 

Trots områdets flacka karaktär finns här rikligt med substrat och element för flertalet arter. De 

många signalarterna antyder dels att området är stort men också att det kan finnas förutsättningar 

för rödlistade arter. Främst delar av området väster om lilla vägen och de södra delarna bedöms ha 

höga naturvärden. 
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ID//Ärendebet. 

 

Objektnamn 

 

Kommun 

 

Inventeringsdatum 

39984/N10245-1996 

 
400M SSO Församlingshemmet 

 
Skövde 

 
 2013-04-17 

 

Areal ha 

 
Biotoptyp 

 
Inventerare 

 8.1 

 
Ädellöv/hassellund 

 
Anna Lernhage 

 

Allmän beskrivning  

Nordvästra delen: Några större askar och ekar finns här på en mark som består av högt gräs och 

mycket sly av bl.a. ask. I övrigt ganska öppet trädskikt. Verkar också finnas förvildade 

trädgårdsväxter i området av typ kanadensiskt gullris. Ett par stenrösen återfinns liksom en 

ordentligt grov död ek eller ask. Ett dike löper i nord-sydlig riktning i biotopen och anger sedan den 

västliga gränsen.  

Mittersta delen: Ett par äldre ekar varav en jätteek mot stora vägen varpå gulpudrad spiklav 

återfinns. I övrigt ädellöv med rikligt buskskikt av hassel. Blåsippa är allmänt förekommande. En 

bäck löper i väst-östlig riktning och längs den återfinns trubbfjädermossa och platt fjädermossa 

sparsamt.  

Södra delen: Delvis igenväxande. En hel del grenar och bröte på marken. I övrigt som övriga 

biotopen. 
 

Störning 

  
Strukturer 

 Slutavverkning    

 
  Antal totalt/ha 

Gallring  Bitvis av mindre 

buskar 

 

Död ved >20 cm diameter  14st/ 1,7 

Plockhuggning   

 

Grova träd  18st /2,2 

Körskador   

 

Trädslag  Ask, ek 

Annat   

 

    

    

 

  Typ 

    

 

Vattenförekomst Bäck+ två diken 

    

 

Marksluttning Östlig liten till måttlig 

    

 

Skogstyp  Ädellöv med hassel 
 

Signalarter mossor/lavar 

  Svenskt namn Latinskt namn Frekvens/Substrat/Lokal 

 Guldlockmossa Homalothecium sericeum  Enstaka/gren/norra delen 

 Trubbfjädermossa Homalia trichomanoides  Enstaka/trädbas/mittersta del  

 Gulpudrad spiklav  Calicium adspersum 

Enstaka/Grov ek/mittersta 

östra del 

 Platt fjädermossa Neckera complanata 

Enstaka/trädbas/mittersta del, 

mkt torr 

 Porella Porella spp 

 Enstaka/ trädbas/mittersta del, 

torr 

 Krusig ulota Ulota crispa  Enstaka 

 Övriga     

 Blåsippa  Hepatica nobilis  Rikligt/hela området 
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Övrigt 

Guckusko ska enligt närboende finnas i biotopen. 

För att öka naturvärdet bör ekar hållas frihuggna för att öka solinstrålning som är viktig för många 

organismer på grova ekar. Även eventuell röjning i framtiden av sly av hassel, ask, hallonsnår bör 

övervägas för att förhindra igenväxning och gynna markfloran alternativt lämna området till fri 

utveckling för att på så vis låta området få en annan karaktär.  
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ID/Ärendebet. 

 

Objektnamn 

 

Kommun 

 

Inventeringsdatum 

41986/N1480-1993 

 
 Strandskog Skattegården 

 
Skövde 

 
 2013-04-23 

 

Areal ha 

 
Biotoptyp 

 
Inventerare 

 2.1 

 
Alsumpskog 

 
Anna Lernhage 

 

Allmän beskrivning  

Området består till största del av al på sumpig mark, längs ån med socklar. Den sydvästra delen av 

området är slutavverkat nyligen, likaså är enstaka granar avverkade längre in i området. Granriset är 

kvarliggande. Flera rotvältor återfinns främst i den södra delen. Ett par områden med mycket blöt 

mark är helt öppna med högt gräs, kaveldun och brännässla. Spår av bäver finns. Över ån ligger ett 

flertal träd. 

 

Störning 

  
Strukturer 

 Slutavverkning   10% 

 
  Antal totalt och ha 

Gallring   

 

Död ved >20 cm diameter  35/ 16,6 

Plockhuggning   

 

Grova träd   

Körskador   

 

Trädslag   

Annat   

 

    

    

 

  Typ 

    

 

Vattenförekomst  Å+ sump 

    

 

Marksluttning  flack 

    

 

Skogstyp  alsumpskog 
 

Signalarter mossor/lavar 

  Svenskt namn Latinskt namn Frekvens/Substrat/Lokal 

 Krusig ulota Ulota crispa Enstaka/ gren på al 

 Trubbfjädermossa Homalia trichomanoides Enstaka/trädbaser  

      

      

 Övriga     

 Gullpudra  Chrysosplenium alternifolium Enstaka/ spritt 

      

      
 

Övrigt 

 Ett större mindre område direkt väster om biotopen är nyligen avverkat och hänger ihop med 

avverkningen i biotopen. Området bedöms ha naturvärden till stor del på grund av biotopens 

sällsynthet i landet som helhet men har inte nyckelbiotopstatus.  

 


