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Sammanfattning 
 
Sumpskogarna har ett speciellt mikroklimat och flertalet mikromiljöer som gynnar många 
känsliga arter, däribland mossor. Lämnas skogen orörd ges den en lång kontinuitet med ved i 
olika nedbrytningsstadier, rikligt med beskuggning och hög jord-och luftfuktighet till dit många 
mossor är knutna. Sumpskogens viktiga miljöfaktorer har påvisats minska intill hyggen genom 
kanteffekter och fragmentering med förödande konsekvenser för mossfloran. Regeringen gav 
Skogsstyrelsen i början av 1990-talet i uppdrag att inventera Sveriges kvarvarande sumpskogar, 
och flera års inventeringsarbete har nu pågått i Risveden. Trots att det stora skogsområdet har 
påverkats av det moderna skogsbruket finns det fortfarande kvar barrsumpskogar som hyser höga 
naturvärden och hotade arter. Denna fältstudie syftar till att se hur artförekomsten av mossfloran 
inklusive naturvårdsintressanta arter påverkas i Risvedens barrsumpskogar beroende på om 
sumpskogen är i anslutning till slutna skogsmiljöer eller hyggen. Hypoteserna var att sumpskog 
utan närliggande hygge skulle ha en annorlunda artsammansättning och en högre artrikedom av 
signal- och rödlistade arter. Under perioden 6:e – 24:e april 2020 inventerades totalt 28 
sumpskogsområden i Risveden av en storlek från 0,8 till 2,5 hektar. Naturvårdsintressanta mossor 
noterades längst med transekter om 50 – 100 meter i varje enskilt objekt. Resultatet av denna 
studie kunde inte påvisa en signifikant skillnad i artsammansättning eller artrikedom mellan 
sumpskogar med och utan närliggande hygge och hypoteserna kunde därför inte styrkas. Totalt 
noterades endast sju signalarter varav en rödlistad art där rikligare och mindre uttorkade exemplar 
observerades i sprickdalar och naturreservat. Slutsatsen är att den sumpskogstyp som 
inventerades mestadels var solöppna tallmossar vilka är mer näringsfattiga sumpskogar med 
mestadels torktåliga arter där inslag av värdefulla mikromiljöer var sällsynta. Trots att hyggens 
negativa påverkan på intilliggande sumpskogar inte kunde påvisas i min studie är det viktigt att ta 
hyggens påverkan i beaktning vid brukande av naturens resurser, framförallt intill näringsrika 
gransumpskogar med lång kontinuitet. 
 
Abstract 
 
The forested wetlands have a special microclimate and microhabitats that many sensitive species 
favor, amongst bryophytes. If the forest is left inviolate it gets a long continuity with 
environmental factors like dead wood, high humidity and shadow where many species are bound. 
These forests important environmental factors have been found declining next to clearings and 
studies has shown devastating consequence specifically for bryophytes. A government mission 
started in 1990/91 with the intention to inventory Swedish remaining forested wetlands and now 
several years of inventory work has been going on in Risveden. Even if the large area is effected 
a lot by forestry it is still some forest wetlands that has a high biodiversity with threatened species 
left. This investigation was aiming to see how species richness of these wetlands bryophytes 
including conservation interesting species was affected by cutting areas next to their forested 
wetland habitats in Risveden. The hypothesis was that forested wetlands free from cutting should 
have a different species composition, higher species richness and more conservation interesting 
species. Between 6th to 24th of April 28 forested wetlands in the size of 0,8 to 2,5 hectare was 
inventoried. Bryophytes of conservation interest was noted along a transect of 50 – 100 meters. 
This study could not prove any difference between forested wetlands without and next to 
cuttings. Only seven signal species including one threatened species was observed. The 
conclusion is that the forested wetlands inventoried was pine-bogs and this is a more open, sunny 
and nutrient wetland forests with a lot of dry resistant species and with a lack of important 
microenvironments. Even if there were no differences between wetland forests in this study it´s 
still important to take forestry into account when it comes to use of nature´s resources, especially 
next to nutritious fir wetland forests with a long continuity. 
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1. Introduktion 
 
Många olika arter gynnas av det speciella mikroklimat som finns i sumpskogarna (Chen, Franklin 
& Spies 1992). Låter man sumpskogen stå orörd ges den en lång kontinuitet (Samuelsson 2008) 
och erbjuder en miljö med hög jord-och luftfuktighet, skugga och rikligt med träd i olika 
successionsstadier. Många mossor inklusive de flesta signal-och rödlistade arterna kräver dessa 
stabila miljöer för sin fortlevnad (Gustafsson, Persson & Samuelsson 1995). Fukt och skugga är 
några av de miljöfaktorer som påvisats minska till följd av hyggesbruk med negativa 
konsekvenser för mossfloran (Rudqvist 1999). Tidigare studier visar att hyggen inte bara ger 
direkta negativa effekter på mossor i närområdet utan de påverkar dessutom mossfloran i 
intilliggande områden (Nitare 2019). Skogsbruket har decimerat arealen sumpskog dramatiskt 
fram till 1970–1980 talet och i en mindre utsträckning omvandlas de till produktionsskogar än 
idag. Flera års inventeringsarbete har pågått och pågår fortfarande i Risveden för att dokumentera 
och säkerställa delar av sumpskogens naturvärden (Andersson, Danielsson & Holmstrand 2014). 
 
I den här fältstudien undersökte man hur påverkad sumpskogens mossflora är i Risvedens 
barrsumpskogar i olika bestånd med och utan närliggande hyggen. 
 
1.1 Bakgrund 
 
1.1.1 Mossor och sumpskogen som habitat 
Gemensamt för mossor är att de flesta stam-och bladceller används för upptag av näringsämnen 
och vatten direkt från omgivningen vilket gör tillgången på fritt vatten ytterst viktig för denna 
organismgrupp. Arterna saknar rötter men har rot liknande smala utskott, rhizoider, vars funktion 
snarare är att fästa mossan mot underlaget (Hallingbäck 2016). Även kutikula saknas där 
avsaknaden av det vattentäta ytterskiktet gör att arterna inte kan styra över vattenförlusten under 
perioder av torka (Hallinbäck 2016). Tidigare studier visar att arterna har en stark koppling till 
skugga för sin fortlevnad (Berg et al. 1994).  
 
Många mossor är med tanke på de egenskaper som beskrivits ovan väl anpassade för ett liv i den 
skogsmiljö sumpskogen erbjuder. Sumpskogens miljö kan variera exempelvis beroende på 
vattnets rörelser, näringstillgång, isnötning och det ytliga markvattnet (Nitare 2019). Låter man 
sumpskogen stå orörd får den så småningom en lång kontinuitet (Samuelsson 2008) och en 
naturskogskaraktär med miljöfaktorer som jämt beståndsklimat, fukt och skugga och värdefulla 
mikromiljöer så som källor, beskuggade bergväggar och rikligt med grov död ved i form av 
torrakor och lågor. Detta gynnar mossflorans rödlistade-och signalarter då många kräver dessa 
stabilare miljöer för sin fortlevnad (Gustafsson et.al. 1995).  
 
Naturvårdsintressanta arter är de som kan berätta något om ett skogsområdes historia och som har 
ekologiska egenskaper, som indikerar höga naturvärden. Många av dessa är så kallade rödlistade 
och signalarter och Nitare (2019) menar ”Att använda signalarter och rödlistade arter som 
redskap vid naturvärdesinventeringar har visat sig vara både tidsbesparande och 
kvalitetssäkrande. Kombinationen av olika arter, deras frekvens och val av substrat ger oftast en 
mycket bra bild av ett områdes skyddsvärde och vårdbehov” (s: 9). Specifikt mossfloran har visat 
sig vara ett viktigt redskap för att hitta naturvärden knutna till sumpskogen (Rudqvist 1999). Det 
är tydligt att sumpskogar med högt naturvärde har en lång kontinuitet och detta har visat sig vara 
viktigt för hotade arter, därav bör denna typ av sumpskog med fördel lämnas orörd. Sumpskogen 
har även fler viktiga funktioner för det omgivande landskapet som tillexempel en bevarad 
hydrologi. När en sumpskog avverkas eller gallras leder det till att kontinuiteten i skogen bryts 
(Samuelsson 2008). Mindre värdefulla sumpskogar anses kunna nyttjas för produktion av virke 
efter hänsynskrävande och lämplig skogsskötsel (Rudqvist 1999).  
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Idag finns det nationella miljökvalitetsmål och internationella konventioner som Sveriges riksdag 
antagit för bevarande av sumpskogens biotoper. Även miljöbalken, EU:s art- och habitatdirektiv 
samt vattendirektivet utfärdar bestämmelser som gynnar ett bevarande av biologisk mångfald 
anpassad till att leva i denna skogstyp (Nitare 2019). Av Sveriges 1 270 000 hektar sumpskog är 
930 000 hektar produktiva skogsområden (Rudqvist 1999) och historiskt sett har skogsbruket 
medfört storskaliga förändringar i dessa landskap (Berg et al. 1995). Det som en gång var 
sammanhängande skogar, kärr och myrmarker är nu avskilda med minskad eller förlorad 
hydrologisk konnektivitet. Kryptogamerna har visat sig vara de mest negativt påverkade 
artgrupperna till följd av hyggen, där kalhyggen är det som missgynnar dem mest (Berg et al. 
1995). Hyggen har inte bara en negativ effekt på biologisk mångfald i sitt närområde utan även 
på intilliggande skogsområden (Nitare 2019) och hyggets intensitet har påvisats spela en roll för 
hur starka effekterna blir på intilliggande skogsområde (Bartels et.al. 2017). Att sumpskogarnas 
mikroklimat påverkas av närliggande hyggen beror delvis på fragmentering (Rudqvist 1999) då 
vattenhysande biotoper som sumpskogar är bundna till det större omkringliggande landskapet 
med avseende på hydrologiska faktorer som vatten-och näringstillförsel (Åhlén et.al. 2019) men 
även spridningskorridorer minskar till följd av åtskilda sumpskogar (Rudqvist 1999). Ytterligare 
en allvarlig påföljd av hyggen är kanteffekter, vilket är ett stort problem för organismers 
biologiska mångfald (Muricia 1995). Kanteffekter påverkar närliggande skogsområde genom 
ökad temperatur och ljusinsläpp samt minskad jord-och luftfuktighet (Muricia 1995). 
Biodiversitet svarar inte alltid direkt på förändringar i miljön utan negativa konsekvenser för arter 
kan uppdagas längre fram. Utdöendeskuld är något som drabbar arter i olika utsträckning där 
framförallt arter med lång generationstid förväntas ha en högre utsatthet (Kuussari et al. 2009). 
 
1.1.2 Risveden 
Risveden är ett barrskogsdominerat sprickdalsområde norr om Göteborg som sträcker sig mellan 
sjöarna Anten och Mjörn i öster till de brukade markerna vid Grönån och Vanderydsvattnet i 
väster. Det relativt kustnära läget ger ett suboceaniskt klimat med regelbunden nederbörd med 
svalare sommarhalvår och ett varmare vinterhalvår (Andersson, Danielsson & Holmstrand 2014). 
Skogsområdet har inslag av äldre naturskogar med många skogssjöar och med våtmarker i 
sprickdalarna men merparten av skogarna är relativt unga. Våtmarkskomplexen är av varierande 
karaktär med både rik-och fattigkärr, sumpskogar och mossar. Partier med blandskog är vanligt i 
barrsumpskogarna där tall och gran är dominerande trädslag. I sumpskogarna finns partier som 
hyser höga naturvärden där områden med ett rörligt ytligt grundvatten ger en rik mossflora där 
signalarter som klippfrullania (Frullania tamarisci), långfliksmossa (Nowellia curvifolia) och 
pupurmylia (Mylia taylorii) noterats. Flagellkvastmossa (Dicranum flagellare) indikerar en rik 
förekomst av död ved, och kornknutsmossa (Odontoschima denudatum) (NT) och stor revmossa 
(Bazzania trilobata) indikerar att skogsmiljön har hög och jämn fuktighet. I Risveden finns flera 
naturreservat och Natura 2000 – områden men även större hyggen och gallringar till följd av 
skogsbrukets framfart (Andersson, Danielsson & Holmstrand 2014). Risvedens tidigare 
opåverkade skogar fick efter 1950-talet en stor förändring på grund utav det moderna skogsbruket 
(trakthyggesbruket). Idag har bilvägarna sökt sig allt längre in i området och spår av skogsbruket 
är ständigt närvarande i form av hyggen och planterade skogsområden (Andersson, Danielsson & 
Holmstrand 2014). 
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1.3 Syfte 
I Sverige är idag 274 mossarter rödlistade (ArtDatabanken 2020), och detta är en ökning av 36 
arter sedan rödlistan år 2015. Enligt riksdagens mål om ”ett rikt växt- och djurliv” 
(Naturvårdsverket 2019) ska den biologiska mångfalden bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt. I 
underlaget till utvärderingen av miljömålen 2019 säger man att ”Arter ska kunna fortleva i 
långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation” (s: 11). Kunskapen om hur 
hyggen påverkar mossfloran är därför relevant för möjligheten att uppnå dessa mål. I framtiden 
kan denna kunskap ge skogsbruket ytterligare möjlighet att visa god hänsyn med så liten 
påverkan som möjligt på mossfloran. Jag vill undersöka om det finns någon skillnad i 
artförekomst i mossfloran mellan sumpskogar med och utan närliggande hyggen, och jag hoppas 
att min fältstudie ska kunna bidra till denna kunskap. 
 
Frågeställning: Hur skiljer sig hyggesnära sumpskogar i förhållande till sumpskogar utan 
närliggande hygge med avseende på artförekomsten av mossor inklusive naturvårdsintressanta 
arter? 
 
1.4 Hypoteser  
1. Sumpskogen med närliggande hygge kommer att ha en klart annorlunda artsammansättning 
mossor jämfört med sumpskogen utan närliggande hygge. 
2. Sumpskogarna utan närliggande hygge hyser en högre artrikedom av mossor jämfört med 
hyggesnära sumpskogar. Många mossor är beroende av fukt och beskuggning för sin fortlevnad 
vilka är några av de faktorer som påvisats minska intill hyggen.  
3. Sumpskogarna utan närliggande hyggen tros ha ett högre innehåll av rödlistade-och signalarter 
då dessa är mer krävande och påverkas negativt av skogsbruksåtgärder. 
 
 
2. Metod 
 
2.1 Urval av skogar 
Under perioden 6:e april – 24:e april 2020 inventerades totalt 28 sumpskogsområden i Risveden 
med storlekar från 0,8 till 2,5 hektar. Urvalet av skogar gjordes i samråd med Ola Freijd och 
Niklas Wengström från Risvedengruppen och handledare Thomas Appelqvist. Ett GIS-skikt av 
skogsstyrelsen från år 1999 över sumpskogar i Sverige användes för att lokalisera områden 
bestående av barrsumpskog i Risveden. Kartskiktet (Figur 1) lades in i programmet QGIS version 
3.12 och 82 områden (markerade i blått på kartan) valdes ut och av dessa slumpades 30 objekt ut 
för fältbesök (markerade i lila på kartan). QGIS-kartskiktet lades sedan in i applikationen 
”Avenza maps” version 3.9.1 från Avenza System Inc för att möjliggöra att objekten 
lokaliserades i fält med telefonens GPS.  
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(Figur 1. Slumpade objekt markerade i lila och resterande av de totalt 82 utvalda objekten 
markerade i blått.) 
 
 
2.2 Arturval 
27 stycken naturvårdsintressanta mossor inklusive signal-och rödlistade arter av mossor vars 
främsta habitat är barrsumpskog valdes ut i samråd med handledare Thomas Appelqvist och med 
hjälp utav boken Skyddsvärd skog – Naturvårdsarter och andra kriterier för 
naturvärdesbedömning (Nitare 2019). Arter noterades utefter transekter med fyra meters bredd, 
två meter åt vardera sida om måttbandet. Artbestämningen gjordes med användning av lupp, 
Mossor – en fältguide (Hallingbäck 2016) och i samråd med Thomas Appelqvist. Urvalet av 
trädskikt och kärlväxter som indikerade sumpskog gjordes i samråd med Thomas Appelqvist via 
mejlkontakt och en provinventering i fält. 
 
2.3 Insamling av data 
För att göra datainsamlingen strukturerad och tydlig gjordes två olika fältblanketter som fylldes i 
under fältarbetet. En fältblankett (Se Bilaga 1) beskrev sumpskogshabitatet med avseende på om 
det fanns hygge i direkt anslutning till sumpskogen eller ej (Figur 2), artförekomst av kärlväxter, 
transektlängd i meter samt skogstyp. Under skogstyp noterades trädskiktet av alla arter: gran, tall 
och björk i en skala på 0–3 där 0= ej påträffad, 1= låg förekomst, 2= rik förekomst och 3= 
dominerande förekomst. Kärlväxternas förekomst noterades ”ja” respektive ”nej”. Även antalet 
större block, torrakor och lågor noterades längst med transektet. Den andra fältblanketten innehöll 
en artlista (Se Bilaga 2) av de utvalda mossorna vars förekomst kryssades i ”ja” respektive ”nej”. 
En blankett av vardera fylldes i per inventerat område.  
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Vid fältbesöket gjordes en bedömning för varje objekt som lämpligt eller inte lämpligt att 
inventera. Kriterier för fortsatt inventering var barrsumpskog med dominans av gran och/eller tall 
med ett skogsgolv av kärlväxter och mossor som indikerar sumpskog. För hyggesnära objekt 
gällde att hygget var 0–20 meter från sumpskogens lagg, där lagg är kanten av 
sumpskogsområdet. Vid inventering drogs ett linjetransekt tvärs över objektet med hjälp utav ett 
måttband. Transekten drogs i det väderstreck som gav längsta möjliga transekt enligt GIS-kartan. 
Längden på transekten varierade mellan 50–100 meter med start i laggen. Då vägbom påträffades 
och omöjliggjorde framkomligheten till ett tänkt objekt ersattes det av ett annat område som låg 
geografiskt närmast, vilket då kunde bli ett blåmarkerat område. Detta skedde vid 8 lila 
markerade objekt som då ersattes med blåa markerade objekt. 
 

 
(Figur 2. Hyggesnära sumpskogsobjekt. Där definitionen av hyggesnära objekt är hygge inom 0–
20 meter från sumpskogens lagg.) 
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2.4 Dataanalys  
All data för statistiska analyser kontrollerades så att de uppfyllde kriterierna för analysmetoderna 
som användes. Detta genom Shapiro-Wilk test i IBM SPSS Statistics version 26. 
 
Först undersöktes om artsammansättningen skiljde sig åt mellan vardera kategori av sumpskogar, 
hygge och hyggesfria områden. Det gjordes genom användning av Sørensens likhetsindex 
(Sørensen 1948). 
Sørensens likhetsindex beräknas enligt: 𝑞𝑞𝑞𝑞 = 2𝑐𝑐

(𝑎𝑎+𝑏𝑏)
 

Där arterna som hittades på vardera testområden, a respektive b, jämförs med de gemensamma 
arter som återfanns på vardera kategori av sumpskogar, c. Indexet genererar ett tal, qs. Där qs 
antar ett värde mellan 0 och 1, där 0 innebär att artsammansättningen är helt skild mellan 
testområdena och 1 innebär att den är identisk. 
 
Två stycken tvåsidiga t-test utfördes i SPSS. Det första t-testet jämförde artrikedomen mellan 
sumpskogar med och utan närliggande hygge. Det andra t-testet jämförde förekomsten av 
signalarter mellan sumpskogar med och utan närliggande hygge. Det gjordes för att se om någon 
skillnad i artförekomst kunde urskiljas mellan sumpskogar med och utan närliggande hyggen. 
 
Om det fanns en skillnad i artrikedom mellan objekt dominerade av tall och objekt dominerade av 
gran för vardera kategori av sumpskogar undersöktes också. Då ytterst få objekt var antingen tall 
eller gran dominerade uteslöts statistiska tester på dessa skillnader. 
 
Både hygge och dike noterades för samtliga inventerade objekt, i slutändan analyserades endast 
data över hygge. Att definiera dike med dränerande effekt var mer komplicerat och tidskrävande 
än vad fältundersökningens utformning tillät. 
 
Gränsvärdet för signifikans sattes vid p≤0,05. 
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3. Resultat 
 
3.1 Antal påträffade arter 
Av totalt 28 inventerade barrsumpskogar var 15 sumpskogar utan närliggande hygge och 13 
sumpskogar var hyggesnära. Totalt inventerades 950 transektmeter för vardera kategori av 
sumpskogar. 
 
För sumpskogar utan närliggande hygge hittades totalt 18 arter och för hyggesnära hittades 15 
arter av totalt 27 arter på artlistan (Figur 2). Översiktligt går det att urskilja att släktet vitmossor 
(Sphagnum) tillsammans med myrbjörnmossa (Polytrichum strictum) var de dominerande 
mossarterna gemensamt för de båda testområdestyperna. 
 

 
(Figur 2. Antalet gånger varje art påträffades. (S) = Signalart, (NT) = Nära hotad) 
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En signalart utifrån rödlistan påträffades, Kornknutmossa (Odontodchisma denudatum), och 
observerades en gång utan närliggande hygge och två gånger hyggesnära. Av samtliga fjorton 
signalarter utifrån artlistan påträffades och noterades sju av dessa utan närliggande hygge och 
fem i hyggesnära sumpskog.  
 
3.2 Artsammansättning  
Sørensens likhetsindex gav resultatet qs = 0,9. Vilket betyder att artsammansättningen är 
nästintill identiskt mellan de båda testområdena.  
 
3.3 Artrikedom 
Resultatet av det första tvåsidiga t-testet för arttäthet visade ingen signifikant skillnad (p=0,667). 
Det innebär att det inte kan urskiljas någon tydlig skillnad i artrikedom mellan sumpskogar med 
och utan närliggande hyggen. Medelvärdet för antalet arter var 7,9 för hyggesnära och 9,1 för 
utan närliggande hygge (Figur 3).  
 

 
(Figur 3. Medelvärde +/- 1 standardavvikelse för antal arter per objekt, nhygge=13 och 
nhyggesfritt=15) 
 
Resultatet av det andra tvåsidiga t-testet för förekomst av signalarter visade ingen signifikant 
skillnad (p=0,967). Det innebär att det inte kan urskiljas någon tydlig skillnad i signalarternas 
förekomst mellan sumpskog med och utan närliggande hyggen. Medelvärdet för antalet 
signalarter per hyggesnära objekt var 2,4 i jämförelse med objekt utan närliggande hygge där 
medelvärdet för antal signalarter per objekt var 2,9 (se Figur 4).  
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(Figur 4. Medelvärde +/- 1 standardavvikelse för antal signalarter per objekt, nhygge=13 och 
nhyggesfritt=15) 
 
 
Slutligen kunde ingen skillnad i artrikedom påvisas mellan objekt som är gran eller tall-
dominerade för objekt med och utan närliggande hygge. 
 
 
4. Diskussion 
 
4.1 Resultatdiskussion 
Enligt den här fältstudien är artsammansättning och artrikedom likartad för barrsumpskogar i 
Risveden. Dessa skogar hade också få signal-och rödlistade arter. Mina hypoteser om att 
sumpskogar intill hyggesfria områden hyser en annorlunda artsammansättning och en högre 
artrikedom mossor inklusive fler signal-och rödlistade arter i förhållande till hyggesnära 
sumpskog kunde därför inte styrkas. 
 
4.1.1 Ingen skillnad i artsammansättning 
Artsammansättningen mellan de olika sumpskogskategorierna var mycket lik (qs=0,9). Det 
betyder att miljön också var likartad där nästan alla objekt bestod av tallmossar med en dominans 
av tall och kärlväxterna tranbär och tuvull som indikerar mosse. Dessa tallmossar har ett glest och 
solöppet skogsbestånd, ett ytskikt som torkar ut på sommaren och näringsfattiga torvjordar med 
en artfattig och ensartad mossflora. På marken dominerar olika vitmossor och även risvegetation, 
som ljung och klockljung var vanligt förekommande vilket ger ytterligare underlag för 
bedömningen om näringsfattig mark. Andra mer näringsrika sumpskogstyper med gran-och 



 

 12 

lövdominerat trädskikt har mer dramatiska skillnader och skulle förmodligen gett ett helt annat 
resultat. 
 
4.1.2 Ingen skillnad i artrikedom 
Att ingen skillnad kunde ses i artrikedom mellan sumpskogar med och utan närliggande hygge 
kan tyda på att det mest förekom torktåliga arter i den typ av barrsumpskog som inventerades i 
Risveden. Kanteffekter och fragmentering verkar inte påverka artrikedom i den utsträckningen att 
det går att påvisa en skillnad i denna undersökningen. Michanek (et al. 2019) påpekar att ett 
fragmenterat skogsområde har en minskad konnektivitet med minskad spridningsförmåga för 
arter vilket skulle kunna vara en regional effekt för många sumpskogar i Risveden.  
 
Att ett större sumpskogar kan ha en artrik död ved med längre distans från kanteffekter påvisas av 
Moen och Jonsson (2003). De hävdar att många mossor föredrar grova lågor och framförallt död 
ved som förekommer längre ifrån kanten av sumpskogarna vilket denna inventering av 
sumpskogar som var mellan 0,8–2,5 hektar inte kunde visa.  
 
Även andra faktorer kan ha påverkat mitt resultat. Exempelvis var vår definition av hygge ganska 
bred och därför kunde de pendla mellan att främst vara ett kalhygge men också till att vara en 
planterad granskog. Detta kunde inverka på mitt resultat eftersom en tidigare studie av Bartels (et 
al, 2017) menar att mossornas artrikedom och sammansättning bevaras i högre grad vid hygge 
där en del av skogen bevaras i jämförelse med kalhyggen. När intilliggande skogsområden 
genomgår en förändring i form av hyggesbruk påverkas mossornas närområde (Nitare 2019) där 
Chen (et al. 1992) hävdar att viktiga faktorer som skugga, jord- och luftfuktighet minskar. 
Faktorer som dessa blir antagligen mer eller mindre påtagliga beroende på hyggets intensitet intill 
sumpskogarna. Planterade halvvuxna granar skulle därför ge ett högre skydd för mossfloran i 
närliggande sumpskog än sumpskog intill kalhyggen. 
 
4.1.3 Ingen skillnad i förekomsten av signalarter 
Att ingen tydlig skillnad kunde ses i förekomsten av signalarter kan bero på att inslaget av 
värdefulla mikromiljöer till dit många kryptogamer är knutna saknades i mina inventerade objekt. 
För vattenmiljöer fanns en avsaknad av skogsbäckar, källor och småvatten. Beskuggade 
bergväggar, block och grov död ved i form av lågor och torrakor var också sällsynta/frånvarande. 
Den rödlistade signalart som påträffades, kornknutmossa (Odontodchisma denudatum), noterades 
endast tre gånger och mestadels i hyggesnära objekt. Arten noterades utan undantag på död ved, 
mer specifikt lågor.  
 
Med avseende på mina egna observationer påträffades signalarterna i rikligare och friskare 
exemplar främst i de objekt som befann sig i en sprickdal. Även de tre inventerade objekten som 
befann sig i naturreservat visade på fina och mer välutvecklade exemplar. Faktorer som reducerat 
ljusinsläpp med ökad jord-och luftfuktighet skulle kunna ha en betydande roll för signalarternas 
förekomst i dessa objekt. Trots att ingen tydlig skillnad mellan testområdestyperna kunde 
urskiljas kan man ändå se att signalarter som klippfrullania, blåmossa och säckmossor är mer 
vanligt förekommande i områden utan närliggande hygge. Generellt gav inventeringen låga antal 
av rödlistade-och signalarter. Detta betyder således att små solöppna tallmossar i ett 
skogslandskap med i huvudsak yngre skogsbestånd med få värdefulla mikrohabitat har en 
artförekomst som liknar produktionsskogens. 
 
4.1.4 Ingen skillnad mellan tall- och grandominerande sumpskogar 
Slutligen visade min undersökning inte någon tydlig skillnad i artrikedom mellan sumpskogar 
som är gran eller tall-dominerade varken med och utan närliggande hygge. Denna tall-och 
grananalys gjorde jag för tall- och granbestånd har ekologiskt skilda nischer med avseende på 
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skugga och näring (Nitare 2019). Stickproven för denna analys var väldigt få då objekten 
mestadels bestod av en jämn blandning av de båda trädslagen.  
 
4.1.5 Tidsaspekt 
Det är svårt att säga något om framtidseffekterna som de olika hyggesmarkerna har på 
barrsumpskogarna i Risveden. Utdöendeskulden för mossor varierar beroende på olika arters 
generationstid (Kuussari et al. 2009) där generationstid inte noterats för denna studie. Hyggena 
varierade i en ålder av främst 1–3 år men upp till 10 år men den exakta åldern noterades inte i 
denna inventering. Det kan finnas en risk att mossfloran i Risveden är drabbat av utdöendeskuld i 
större och mindre utsträckning och att det skulle kunna märkas vid en senare inventering där 
objekt intill hyggen som fortfarande hyser signalarter kanske inte kan behålla dessa på längre 
sikt.  
 
 
4.2 Metoddiskussion 
Det fanns vissa begränsningar i metoden och i efterhand har jag kommit till insikt i hur metoden 
kunde förbättras. Till att börja med hade det underlättat med en klarare definition och 
avgränsningar av ”hygge”, där man exempelvis kunnat begränsa sig till kalhygge för att utesluta 
vissa missvisande faktorer. Jag skulle eventuellt kunnat mäta en eller flera miljöfaktorer som luft-
och jordfuktighet eller ljusinsläpp.  
 
Jag kan även ha gjort en felbedömning av arter speciellt under inventeringens första objekt innan 
jag blev bättre på att både identifiera och hitta arter utifrån artlistan.  
 
En annan begränsning för min undersökning var att jag begränsade mig till totalt 27 arter i 
artlistan. En mer erfaren inventerare hade säkerligen kunnat öka artlistan med fler 
sumpskogsindikerande mossor inklusive fler rödlistade-och signalarter. 
 
 
4.3 Slutsats 
Att hyggen har en påverkan på intilliggande barrsumpskogar av tallmossekaraktär i Risveden 
kunde inte påvisas i den här fältstudien. Trots detta är det viktigt att ta hyggenas påverkan i 
beaktning vid brukande av naturens resurser, framförallt intill mer näringsrika gransumpskogar 
med lång kontinuitet som hyser en högre artrikedom av naturvårdsintressanta mossor. 
Utdöendeskulden kan bli hög speciellt för de känsligare organismerna vilket är fallet med många 
arter mossor. I närheten av skyddsvärd sumpskog bör hyggen undvikas med avseende på 
kanteffekter och fragmentering. Avslutningsvis är sumpskogen viktig för mer än den biologiska 
mångfald knuten till den vattenhysande biotopen då den används flitigt som exempelvis 
viltpassage. Under inventeringens gång sågs spår av framförallt älg och rådjur i nästintill alla 
besökta sumpskogsobjekt. 
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