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Sammanfattning 

 

Vedlevande skalbaggar är mer eller mindre beroende av död ved för sin existens, dock sker 

det idag en minskning av artantalet samtidigt som fler arter blir rödlistade. En anledning till 

detta är den minskade tillgången till död ved av olika typer. Denna rapport syftar till att öka 

förståelsen om död veds betydelse som substrat för skalbaggar. Några åtgärder för framtida 

naturbevarande insatser är att öka mängden död ved i landskapet samt öka antalet varierande 

typer av död ved. Undersökningsområdena utgjordes av provrutor i Valle, Västra Götaland. 

Utifrån mängden död ved av olika typer valdes områdena subjektivt ut; stubbar, lågor samt 

torrakor.  

 

Resultatet visade att det fanns flest skalbaggar vid substratet stubbe i samtliga områden. Det 

fanns en signifikant lägre förekomst av skalbaggar i torraka jämfört med de andra substraten. 

En svag positiv korrelation kunde anas mellan omkretsen av veden och förekomsten av 

skalbaggar.   

 

 

Abstract 

Wood living beetles are more or less dependent of dead wood for their existence. 

Nevertheless, nowadays, there is both a reduction of the number of species and more species 

are red listed. One reason for this is the reduced supply of different types of dead wood. The 

aim of this report is to increase the understanding for the importance of dead wood as a 

substrate for beetles. Some step for future preservation of the nature is to increase the amount 

of dead wood in the landscape, as well as providing different types of dead wood. The 

investigated areas consisted of sample squares in Valle district, in Västra Götaland County. 

Based on the amount of dead wood of different types Stumps, lying and standing snags, and 

the extent of shadow, different kinds of areas were chosen.   
The results showed the highest amount of beetles in the substrate of stumps in all three areas. 

The amount of beetles was significantly lower in the standing snag compared to the other 

substrates. A weak positive correlation with circumference of the wood and the amount of 

beetles could be discerned. 
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Inledning 

Död ved 
Förekomst av död ved av olika typer är viktigt för den biologiska mångfalden i landskapet, 

många arter är beroende av energin som är bundet i den nedbrutna veden (de Jong et al. 

2004). I en studie över betydelsen av död ved finner författarna (Jonsson, et al.2005) att det än 

idag finns behov av ökad kunskap om konsekvenserna av människans ingrepp och dess 

påverkan på död ved. Det är nödvändigt att med tillgängliga verktyg undvika brist på död ved 

samt skapa flera olika typer av död ved för de vedlevande organismers olika behov. Dock har 

förekomsten av död ved av olika typer minskat under en längre tid, främst på grund av 

effektiv virkesuttagning, minskad andel gammal skog, rädsla för insektskador samt minskade 

antal bränder (Angelstam et al. 2010). Mängden död ved har reducerats med mer än 90 % på 

land på grund av människans påverkan (Angelstam et al. 2003). Detta trots att 

skogsvårdslagen påtalar att döda träd som stubbar och torrakor bör lämnas vid avverkning för 

gynnandet av djur- samt växtlivet (Skogsstyrelsen, 2011). 

 

Vedlevande skalbaggar 
För vedlevande skalbaggar är tillgången till död ved grundläggande och utgör en livsviktig 

funktion då det kan fungera både som boplats, skyddsplats och födoplats. Skalbaggarnas 

larver är beroende av död ved för sin utveckling (Ehnström & Waldén, 1986) och larverna 

utgör också föda till andra djur (Dahlberg & Stokland, 2004). Larvutvecklingen kan variera 

kraftigt i tid mellan arter, alltifrån några veckor till över tio år (Ehnström & Waldén, 1986). I 

dagens landskap finns det brist på död ved och detta har resulterat i en minskning av 

skalbaggsantalet samt en ökning av rödlistade vedlevande skalbaggar (Dahlberg & Stokland 

2004). Vedlevande skalbaggar är viktiga på grund av deras förmåga att bryta ned ved och 
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därmed återföra näringsämnen till marken, där nybildande av växter kan ske (de Jong et al. 

2004).  

Substrat 
Idag finns det drygt 1000 vedlevande skalbaggsarter i Sverige, varav cirka 500 är rödlistade 

(Artdatabanken, 2010) och många av dem är beroende av lövträd för sin förekomst 

(Skogforsk, 2013). I första hand ek, bok, och björk (Skogstyrelsen, 2004), men även andra 

trädarter som bland annat lind och sälg har stor betydelse för specialiserade vedlevande 

skalbaggar (SLU, 1997).  

Då och då är det nödvändigt för skalbaggarna att söka sig till nya platser med färskare död 

ved för sin överlevnad och populationsetablering (Länsstyrelsen, 2001) och därmed spelar det 

stor roll att det finns olika vedtyper i närheten med olika egenskaper som förmultningsgrad, 

grovlek och beskuggning (Skogsforsk, 2013). Olika vedtyper som stubbe, låga, torraka samt 

bränd ved kan spela roll för specifika arter (Skogsforsk, 2013), där flera arter är knutna till 

tjockleken på substratet, cirka 410 arter är mer eller mindre beroende av grov ved (SLU, 

1997). I en studie (Jonsell et al. 2004) undersöktes olika åldrar av stubbar och författarna 

tittade på skillnaden mellan antalet skalbaggsarter på konstgjorda stubbar och naturliga 

stubbar. Resultat visade inte helt förvånande att äldre stubbar ger en högre andel skalbaggar 

än nyare stubbar.  

Betydelse av vedens förmultningsgrad varierar mellan skalbaggsarter, dock har studier visat 

på en hög förekomst i fast rötad ved, medan färre arter föredrar lös rötad ved (SLU, 1997). 

 

 Området Valle 
Valleområdet ligger vid berget Billingen i Västra Götaland och kännetecknas av ett 

kamelandskap, påverkat av inlandsisen (Skara Turistbyrå). Valle karakteriseras av 

hagmarker, lundar av ädellövskog, kalkkärr och sjöstrand med en rik flora intill sjön 
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Lången. En stor del av området är skyddat av flera naturreservat på grund av bland annat 

den varierande floran och faunan (Länsstyrelsen, 2001). 

 

 

Syfte och frågeställning 
Minskningen av död ved i landskapet har lett till allvarliga konsekvenser för många av de 

vedlevande skalbaggarna. Kunskapen om betydelsen av död ved är idag allmän, dock är det 

av vikt att känna till olika typer av substrat och deras betydelse för vedlevande skalbaggar. 

Syftet med projektet var att inventera förekomsten av antalet vedlevande skalbaggar vid 

utvalda substrat. Studien är inriktad på ett antal kategorier av substrat med varierande trädart, 

omkrets, förmultning och beskuggningsgrad och har utgått från följande frågeställningar: 

 Finns det något samband mellan typ av substrat och förekomst av antalet vedlevande 

skalbaggar? 

 Spelar beskuggning, förmultningsgrad, typ av trädart och omkrets av död ved någon 

roll för antalet vedlevande skalbaggar? 

 

Hypotes 
Hypotesen var följande: (H1) Antalet skalbaggar varierar mellan olika typer av substrat eller 

(H0) antalet skalbaggar varierar inte mellan substraten. 

Metod 

Fältarbete  
I studien valdes tre områden på vardera 1 hektar utifrån olika beskuggningsgrad. Besiktningen 

av området och markeringar gjordes den 11 april 2014. Studien utfördes under två omgångar 

(15/4 och 25/4) där slaghåvning utfördes under 30 minuter vid varje utvald patch. 

Slaghåvning innebär att man slår med en håv, detta gjordes i närheten av patchen, i 

markvegetationen, buskar, lågt hängande grenar och slån. Slaghåvningen skedde inom två 
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meter från patchen. Räkningen av antalet skalbaggar utfördes i fält, även övriga djur som kom 

med i håven räknades, ex. myror och flygfä. Metoden (Molander, 2011) är skonsam för 

miljön och insekterna släpptes ut efter räkningen, dock är metoden tidskrävande. 

Inventeringarna gjordes under liknande väderförhållanden, dagarna var soliga med svag vind 

vilket ökar möjligheten för infångandet av skalbaggar (Ehnström & Waldén, 1986). 

Totalt ingick det tre kategorier (stubbar, lågor, samt torrakor) i varje område med vardera två 

stycken upprepningar. Områdena innehöll kategorierna stubbar, lågor samt torrakor med 

varierande förmultningsgrad. Samtliga områden har olika beskuggningsgrad i procent (35, 50 

och 75 %) utifrån uppskattning i fält, där 0 % är ingen beskuggning och 100 % är total 

beskuggning. 

Förmultningsgraden kategoriserades genom att använda SLU:s metod (se tabell 1) för 

kategorisering av död ved (SLU, 1997). 

 

Tabell 1. Klassificering av olika förmultningsgrader av ved. 

Kategori Förklaring  

Färsk ved  

Lös bark med hård ved  

Fast rötad ved =petas sönder med kniv 

Lös rötad ved =petas sönder med fingrarna 

 

 

Material som användes i fält var slaghåv, måttband, kniv, karta och fältblankett. 

 

Områdesbeskrivning 
Område 1 är ett skyddat hagmarksområde med en uppskattad grad av beskuggning på 35 %, 

med främst ek, hassel och enbuskar. En stenmur på nordvästra sidan utgör en gräns och en 

helt öppen betesmark utgör gräns på östra sidan (figur 1). 
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Område 2 ligger närmare sjön Lången med en beskuggning på 50 % där ek, alm, hassel och 

lite björk dominerar. Området är skyddat och kännetecknas av en äldre stenmur och flertalet 

stensamlingar (figur 1).  

Område 3 har en beskuggning på 75 % där en blandning av träd som gran, björk, hassel och 

ek förekommer i tätare bestånd. Området är skyddat och innehar en stor mängd död ved.  

Samtliga områden snitslades upp och markerades på en karta, för att exakta områden och 

patcher skulle kunna lokaliseras vid senare tillfällen (figur 1). 

 

 
Figur 1. Översiktskarta över området. Rutorna 1, 2 och 3 representerar de inventerade provrutorna. 

 

Kartmaterialet (figur 1) i den skriftliga rapporten är reproducerad med tillåtelse av 

Naturcentrum AB som tillhandahöll shapefiler och därefter modifierad av författaren för att 

specificera inventeringsområdet.  

Statistisk analys 
Det finns en sannolikhet att samma skalbagge fångas in vid bägge inventeringarna, därmed 

har medelvärdet av antalet infångade individer tagits vid bägge inventeringarna och därefter 

delat på antal patcher. Med ett annat ord för patcher kan replikat användas (tabell 2 och 3).  

¯

Lången 

2 

 

1 

 
3 

Sparresäter 

Lerdala 
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Tabell 2. Medelvärdena för infångade skalbaggar för respektive kategori; stubbe, låga och torraka. 

Värdena är antalet infångade skalbaggar vid varje substrat från 2 omgångar och därefter delat på 

antalet replikat för respektive kategori, dvs. antalet 6. 

Stubbe Låga Torraka 

2.5 2 1 

5 3 1 

4 5 0 

7,5 4 0 

3 1 0 

1 1,5 0 

 

 
Tabell 3. Medelvärdena för infångade skalbaggar i respektive område, varje område har sin 

beskuggningsgrad. Värdena är antalet skalbaggar vid varje substrat och därefter delat på antal 

replikat. 

Område 1: 35 % Område 2: 50 % Område 3: 75 % 

2,5 4 3 

5 7,5 1 

2 5 1 

3 4 1,5 

1 0 0 

1 0 0 

 

Analysis of variances (ANOVA)  
En envägsanova utfördes för att testa om variansen mellan kategorierna är mindre än 

variansen för gruppernas medelvärden. Analysen användes för att jämföra medelvärden för de 

tre kategorierna, stubbe, låga och torraka och förekomsten av skalbaggar. Värdena för 

respektive kategori är enligt tabell 2. Analysen användes även för att testa förekomsten av 

skalbaggar beroende på beskuggningsgrad. Hypotesen blir: H0 är att alla kategorier har 

samma medelvärde medan H1 är att åtminstone en av kategorierna avviker. Signifikansnivån 

valdes till 0.05. Anova-testet säger dock inget om vilken grupp som skiljer sig åt.  

Tukey test 

Tukey test är ett post-hoc test och utförts efter anovatestet för att undersöka vilket eller vilka 

av medelvärdena som skiljer sig åt.  Testet jämför flera möjliga par av medelvärden på en 
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gång och är lika robust som ett t-test. Tukey har används för att se vilken eller vilken av 

kategorierna stubbe, låga samt torraka som skiljer sig åt. 

Regressionsanalys 

Regressionsanalys har gjorts för att undersöka om det finns något samband mellan antal 

skalbaggar och omkretsen på substratet, t.ex. om det är fler skalbaggar på substrat med större 

omkrets än på substrat med en mindre omkrets. Medelvärde av skalbaggsantalet användes då 

samma skalbaggsinvid kan fångas in vid båda inventeringstillfällena. Vid en linjär 

regressionsanalys försöker man skapa en funktion som bäst passar till de data man har. 

Determinationskoefficient (R²) går mellan värdena 0 och 1, där 1 innebär att alla punkter 

ligger exakt på linjen. 

 

Resultat 
Utifrån inventeringarna vid bägge tillfällena fångades totalt 46 skalbaggar för substratet 

stubbe, 33 stycken för låga samt för torraka fångades 4 stycken individer. Figur 2 visar 

medelantalet av antalet infångade skalbaggars förekomst på respektive kategori med 

standardavvikelse som spridningsmått. Medelvärde av infångade individer på stubbe var drygt 

3,82 med en standardavvikelse på drygt 2,25 och därmed en större spridning. På låga var 

medelvärde 2,75 individer med standardavvikelse på drygt 1,54, medan torraka hade en 

standardavvikelse på drygt 0,51 då medelvärde av infångade skalbaggar enbart var 0,33 

stycken (se bilaga 2). 
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Figur 2. Medelantal skalbaggar beroende på substrat med standardavvikelse som spridningsmått, flest 

infångade individer förekom på substratet stubbe. 

 

Tabell 4 visar att det med 95 % konfidensintervall finns någon skillnad mellan de tre 

kategoriernas medelvärden av antalet skalbaggars förekomst på substraten (figur 2), då P-

värdet är mindre än 0.05 samt F-värdet är större än F-crit. Nollhypotesen kan därmed 

förkastas. 
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Tabell 4. Anovatestet visar att det finns en skillnad mellan medelvärdena av antalet individers 

förekomst för respektive kategori. 

 

Anova: Single Factor 

      

       

SUMMARY       

Groups Count Sum Average Variance   

Column 1 6 23 3,833333 5,066667   

Column 2 6 16,5 2,75 2,375   

Column 3 6 2 0,333333 0,266667   

       

       

ANOVA       

Source of Variation SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 38,52778 2 19,26389 7,497297 0,005532 3,68232 

Within Groups 38,54167 15 2,569444    

       

Total 77,06944 17         
 

 

I tabell 5 visas resultaten för tukey test mellan de tre kategorierna. Testet visar vart det finns 

en signifikant skillnad eller inte mellan medelvärdena av antalet skalbaggar. Tukey test visar 

att det finns en signifikant skillnad mellan stubbe-torraka och låga-torraka men inte mellan 

stubbe-låga. Resultatet visar att torraka med 95 % sannolikhet skiljer sig från de andra 

substraten. 

 

Tabell 5. Signifikans mellan kategorierna av substrat. Skillnaden mellan låga-torraka samt stubbe-

torraka är signifikanta, men mellan stubbe-låga är skillnaden inte signifikant. 

 

Figur 3 visar förekomsten av antalet skalbaggar i förhållande till omkretsen på död ved. 

Punkterna är relativt spridda och ligger inte så nära linjen och därmed blir det ett lågt R² 

Multiple comparisons: Tukey test
Sorted means: Group name Mean

Torraka 0,333333333

Låga 2,75

Stubbe 3,833333333

Group 1 Group 2 Delta means SE q p Significant?

Stubbe Torraka 3,5 0,654401055 5,348402136 0,0048815 Yes

Stubbe Låga 1,083333333 0,654401055 1,655457804 0,487859423 No

Låga Torraka 2,416666667 0,654401055 3,692944332 0,048739194 Yes
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värde. R² värde innebär att det endast är 1,3 % av variationen i antal skalbaggar som kan 

förklaras av ändringar i omkretsen. Den räta linjen har en svag positiv lutning så det kan 

eventuellt finnas ett väldigt svagt samband där större omkrets ger fler skalbaggar. 

 

 
Figur 3. Antalet skalbaggar beroende på substratens omkrets visar en svag positiv korrelation. Linjen 

visar att y = 0,0041x + 1,8358 och R² = 0,0131. 

 

 

Resultaten av förekomsten av medelvärdet av skalbaggar mellan trädart samt 

förmultningsgrad kan ses i figurerna 4 och 5. Övriga lövträd som ej innefattar ekar hade flest 

antal skalbaggar knutna till sig. Vad gäller de olika substratens förmultningsgrad visade det 

sig att lös rötad samt fast rötad hade flest skalbaggar runt sig.  
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Figur 4. Medelantalet av skalbaggar beroende på trädart. Kategorin lövträd hade flest antal skalbaggar 
medan gran hade minst antal skalbaggar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Förekomsten av medelantalet av skalbaggar med avseende på förmultningsgrad hos 

substratet. 

Beroende på antalet skalbaggar och områdenas olika beskuggningsgrad, visar anovatestet att 

nollhypotesen inte kan förkastas då P-värdet större än 0,05 (Tabell 6). Därmed finns det ingen 

skillnad mellan de tre områdenas olika beskuggningsgrad och förekomsten av antalet 

skalbaggar.  
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Tabell 6. Anovatestet visar att det inte finns någon skillnad mellan medelvärdena av antalet individers 

förekomst för respektive område. Område 1 har en beskuggning på 35 %, område 2 har en 

beskuggning på 50 %, och område 3 har en beskuggning på 75 %. 

Anova: Single Factor 
      

       SUMMARY 
      Groups Count Sum Average Variance 

  Område 1, 35 % 6 14,5 2,416667 2,241667 
  Område 2, 50 % 6 20,5 3,416667 8,641667 
  Område 3, 75 % 6 6,5 1,083333 1,241667 
  

       

       ANOVA 
      Source of Variation SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 16,44444 2 8,222222 2,034364 0,165299 3,68232 

Within Groups 60,625 15 4,041667 
   

       Total 77,06944 17         
 

Diskussion  

Förekomst på typ av substrat 
Resultatet i den här studien visar en signifikant skillnad avseende förekomst av antalet 

skalbaggar beroende på de olika typerna av död ved. Därmed kan hypotesen om att antalet 

skalbaggar varierar mellan olika typer av substrat stödjas. Antalet infångade skalbaggar 

visade att substratet stubbe hade flest individer, därefter kom låga. Ett oväntat resultat är det 

låga antalet skalbaggar på substratet torraka. Resultatet visade att förekomsten av antalet 

skalbaggar på torraka skilde sig från de andra substraten. En trolig anledning kan vara att 

skalbaggarna möjligen befinner sig högre upp på substratet och därmed undkommer 

slaghåven. Slaghåvning som metod kanske inte lämpar sig just för insamlandet av skalbaggar 

vid torraka utan andra metoder som fönsterfällor får övervägas som ett komplement. 

Förståelsen om död veds betydelse för biologisk mångfald är idag känd, dock finns det 

fortfarande områden som behöver ytterligare forskning, såsom olika typer av död veds 

betydelse för olika arter och mängden kvarlämnat död ved. Vedlevande skalbaggar gynnas av 
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miljöer med olika typer av död ved, därtill gynnas även andra arter direkt och indirekt 

(Eriksson, 2001). 

 

Stamomkrets, trädart, förmultningsgrad och beskuggningsgrad 
Det gick inte att påvisa någon korrelation mellan antal skalbaggar och stamomkrets. Möjligen 

kan det finnas ett samband att grövre omkrets har fler skalbaggar, men den eventuella 

korrelationen är så pass svag att inga direkta slutsatser kan dras, vidare studie och fler 

mätvärden är nödvändiga. 

Områdenas olika beskuggningsgrader och förekomsten av skalbaggar visar att det inte finns 

någon skillnad.  

Föga överraskande visade det sig att övriga lövträd hade flest skalbaggar knutna till sig, då 

tidigare studier har påvisat liknande resultat. Kategorin övriga lövträd innefattar 

oidentifierbara lövträd, som dock inte var ekar. Anledningen till att ekarna blev separerade var 

att de var lättare att identifiera, vilket inte alltid var fallet med övriga lövträd då förmultningen 

orsakade svårigheter. Sambandet mellan förekomsten av skalbaggar och förmultningsgraden 

var till viss del förvånande då denna studie visade en hög förekomst vid lös rötad ved, tidigare 

studie (SLU, 1997) har istället påvisat en låg förekomst av skalbaggar angående samma 

förmultningsgrad. Denna studies avvikande resultat kan tänkas bero på andra faktorer som har 

spelat in, såsom mängden solexponering på substratet. Återigen spelar säkerligen en 

kombination av andra påverkande faktorer roll som inte har tagits med i denna studie, 

dessutom har enbart faktorerna undersökts var för sig i denna studie. 

 

Slutsats 
Studien visar att antalet vedlevande skalbaggar varierade mellan de olika kategorierna av 

substraten, därtill kunde studien också visa att substratet torraka hade lägst andel skalbaggar. 
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Dock kan inte sambandet mellan omkretsen på veden och förekomst av skalbaggar stödjas. 

Hur förmultningsgraden, beskuggningsgraden, trädarten samt vedens omkrets tillsammans 

inverkar på förekomsten av skalbaggar kan man inte med säkerhet säga något om då varje del 

har blivit separat undersökt. Troligen har en kombination av faktorer större betydelse för 

förekomsten av antalet skalbaggar. 

 

Framtida studier 
I framtida studier kan fler variabler inkluderas för att öka säkerheten i mätresultaten, 

exempelvis fler kategorier av substrat och det hade även varit önskvärt att titta på flera 

exemplar av varje substrat, t.ex. fler stubbar. Mer kunskap och studier behövs för att öka 

kunskapen om vilka rödlistade skalbaggsarter som utnyttjar vilken typ av död ved t.ex. 

stubbar (WWF, 2008).  En annan viktig aspekt skulle vara att kombinera flera metoder för 

infångandet av skalbaggar, exempelvis få med dem som lever olika tider på dygnet eller korta 

perioder. Detta skulle ge en bättre överblick av förekomsten av skalbaggarna (Molander, 

2011) och stärka resultatet. En faktor som inte har tagits med i denna studie men som är 

intressant, är att om möjligen någon eller några arter inte är i direkt beroende av själva 

substratet, utan befinner sig på den döda veden på grund av en annan faktor En faktor som 

man har sett är att skalbaggsarter är mer eller mindre beroende av en viss svamps mycel och 

därmed befinner sig på substratet (Lindroth, 1993). Vidare skulle det vara intressant att 

undersöka olika skalbaggsarters spridningsmöjligheter samt lämpliga avstånd mellan 

substraten.  Detta för att uppmärksamma hotade arters krav och därmed gynna deras framtida 

existens.  
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Bilagor 
Bilaga 1. Sammanställd data av inventeringarna i Valle. 

 

Bilaga 2. Medelvärdet av antalet infångade skalbaggar under 2 omgångar med 

standardavvikelse och median 

 

Patcher Omkrets cm Förmultningsgrad trädart antal skalbaggar 1 övriga 1 antal skalbaggar 2 övriga 2

Område 1

35% beskuggning stubbe 1 305 lös rötad ek 4 5 1 6

stubbe 2 124 fast rötad ek 7 2 3 2

 låga 1 86 fast rötad ek 2 4 2 6

låga 2 52 lös rötad okänd   4 13 2 4

torraka 1 130 fast rötad ek 0 2 2 3

torraka 2 105 Lös bark med hård ved okänd 0 8 2 3

patcher förmultningsgrad trädart antal skalbaggar 1 övriga 1 antal skalbaggar 2 övriga 2

Område 2

50 % beskuggning stubbe 1 105 lös rötad ek 6 14 2 5

stubbe 2 114 fast rötad okänd 10 3 5 2

 låga 1 144 lös rötad ek 8 0 2 6

låga 2 62 lös rötad björk 5 2 3 3

torraka 1 86 fast rötad, fallrisk okänd 0 1 0 7

torraka 2 72 Lös bark med hård ved ek 0 0 0 2

patcher förmultningsgrad trädart antal skalbaggar 1  övriga 1 antal skalbaggar 2 övriga 2

Område 3

75 % beskuggning stubbe 1 170 lös rötad ek 4 6 2 4

stubbe 2 185 fast rötad gran 1 1 1 5

 låga 1 59 fast rötad ek 1 3 1 2

låga 2 77 lös rötad gran 2 7 1 4

torraka 1 126 fast rötad ek 0 0 0 1

torraka 2 84 Lös bark med hård ved ek 0 2 0 0

Kategori  Stubbe Låga Torraka 

patch 1  2,5 2 1 

patch 2  5 3 1 

patch 3  4 5 0 

patch 4  7,5 4 0 

patch 5  3 1 0 

patch 6  1 1,5 0 

Av(mean) 3,833333 2,75 0,333333 

Stdev(SD) 2,250926 1,541104 0,516398 

median  3,5 2,5 0 


