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Abstract 

Swamp forests are considered highly important for the biodiversity of boreo-nemoral forests. A 

major reason is that they have often been spared from industrial forestry and thus have kept 

‘natural’ characters like variation in tree age and structure, as well as rich amounts of dead wood. 

However, forestry can still have an ‘indirect’ impact in the form of edge-effects from adjacent 

clear-cuts that causes a change in microclimate. Lichens are a taxonomic group with a lot of 

sensitive and threatened species dependent on swamp forests. Studies have shown that these 

species are negatively affected by edge-effects of clear-cuts. The purpose of this study was to 

investigate if there was a difference in species composition, species richness, and presence of 

signal- and red listed species between conifer swamp forests with adjacent clear-cuts compared to 

those in a more intact forest environment. The hypotheses were that swamp forests with adjacent 

clear-cuts would have a different species composition and a lower presence of signal- and red 

listed species. In the forest area of Risveden, 28 objects of the size 0.8-2 ha were inventoried 

along transects and presence of lichens of conservation concern were noted. The results showed 

no difference in species composition or richness. There was a tendency for higher presence of 

signal- and red listed species in the intact swamp forests, but the difference was not significant. 

Only 3 such species were found in this study. With regards to previous research, this suggests that 

the open pine bogs of Risveden harbours few lichens which are sensitive to edge-effects of clear-

cuts. Nevertheless, these bogs can be of importance to forest biodiversity in other ways and 

nearby forest management should be approached with caution. To better elucidate edge-effects 

from clear-cuts on swamp forest-lichens, species specific studies in forest areas containing more 

sensitive species are required. In addition to occurrence, measurements of abundance and growth 

should be taken over time to record extinction debt. From a conservation perspective, clear-cuts 

adjacent to closed swamp-forests should be avoided. 

Sammanfattning  

Sumpskogar betraktas som mycket viktiga för den boreo-nemorala skogens biologiska mångfald. 

En viktig anledning är att de ofta undantagits från industriellt skogsbruk och därmed behållit 

naturskogskaraktärer såsom ett trädskikt med strukturell och åldersmässig variation och mycket 

död ved. Skogsbruket kan dock orsaka indirekt påverkan i form av kanteffekter från närliggande 

kalhyggen som förändrar mikroklimatet. Lavar är en organismgrupp med många känsliga och 

hotade arter som beror av sumpskogar. Studier har visat att dessa lavar påverkas negativt av 

kanteffekter från kalhyggen. Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns en skillnad i 

artkomposition, artrikedom och förekomst av signal- och rödlistade arter av lavar för 

barrsumpskogar i anslutning till kalhyggen jämfört med en mer intakt skogsmiljö. Hypoteserna 

var att hyggesnära sumpskogar skulle ha en annorlunda artkomposition och en lägre förekomst av 

signal- och rödlistade arter. 28 objekt med en storlek på 0.8–2.5ha inom skogsområdet Risveden 

inventerades längs med transekter och naturvårdsintressanta lavar registrerades. Resultatet 

påvisade ingen skillnad i artkomposition eller artrikedom mellan hyggesnära och hyggesfria 

objekt. Det fanns en tendens till högre förekomst av signal- och rödlistade arter i hyggesfria 

objekt, men skillnaden var inte signifikant. Totalt registrerades endast 3 signal- och rödlistade 

arter. I relation till tidigare forskning indikerar detta att Risvedens solöppna tallmossar har få 

naturvårdsintressanta lavar som är känsliga för hyggens kanteffekter. De kan dock vara av 

betydelse för skogens mångfald på andra sätt och bör i skogsbrukssammanhang alltid behandlas 

med hänsyn. För att bättre belysa hyggens kanteffekter på lavar i sumpskogar krävs artspecifika 

studier i områden med fler känsliga arter. Utöver förekomst bör även mått på abundans och 

tillväxt mätas över tid för att registrera utdöendeskuld. Ur ett naturvårdsperspektiv bör 

kalavverkning i närhet till slutna sumpskogar undvikas.  

Nyckelord: lavar, sumpskog, kanteffekter, kalhyggen, skogsbruk, Sverige 
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Introduktion 

Lavar i sumpskogsmiljöer 

En lav är en organism sammansatt av en eller flera svampar som lever i symbios tillsammans med 

alger och/eller cyanobakterier. Lavarna förekommer i många olika naturtyper och klarar extrema 

klimat som förekommer på bergstoppar, glaciärkanter och solexponerade klippstränder. Många 

arter är specialiserade till specifika substrat och klimatförhållanden. Detta innebär att de är bra 

indikatorer för särskilda miljöer, men också att de är känsliga och hotas av mänskliga aktiviteter 

som orsakar försämringar eller förlust på vissa livsmiljöer. I Sverige har bland annat de lavar som 

kräver skuggiga, slutna miljöer med hög luftfuktighet och/eller substratet död ved en hög andel 

rödlistade arter (Hallingbäck, 1995).  

Sumpskogar betraktas generellt som viktiga så kallade ’hotspots’ för skogens biodiversitet, bland 

annat vad gäller lavar (Hörnberg et al., 1998; Kuusinen, 1996). I Sverige finns drygt 1.2 miljoner 

ha sumpskog vars karaktärer varierar från näringsrika, grandominerade hög-örtstyper, till glesa 

tallmossar och lövträdsklädda kärr (Skogsstyrelsen, 1999). De förekommer ofta mosaikartat som 

ett gränsland mellan torrare skog och öppna våtmarker eller vattendrag (Nitare, 2019). 

Hydrologin och topografin skapar en mångfald av ekologiska nischer och mikrohabitat som kan 

hysa ett stort antal arter, där många utav dem är sällsynta och svårspridda (Hörnberg et al., 1998; 

Skogsstyrelsen, 2008). Luftfuktigheten är normalt hög, vilket är viktigt för många uttorknings-

känsliga arter (Skogsstyrelsen, 1995). Överskottet av vatten i marken gör att träden växer 

långsamt och kan bli mycket gamla, vilket särskilt gynnar epifytiska lavar (Lie, Arup, Grytnes, & 

Ohlson, 2009; Nitare, 2019). Den våta miljön gör också att sumpskogar blir tåligare mot bränder 

och kan fungera som brandrefugier där den skogliga kontinuiteten bevaras och störningskänsliga, 

svårspridda arter kan överleva (Hörnberg et al., 1998). 

Skogsbrukets inverkan på sumpskogar 

En annan viktig faktor för den höga biodiversitet som kan förekomma i boreala och nemorala 

sumpskogar verkar vara frånvaron av industriellt skogsbruk (Hörnberg et al., 1998; Nitare, 2019; 

Ohlson, Söderström, Hörnberg, Zackrisson, & Hermansson, 1997; Remm, Lõhmus, Leis, & 

Lõhmus, 2013). De tekniska och biologiska svårigheterna för ett produktivt skogsbruk har gjort 

att sumpskogar i Sverige oftare undantagits från skogliga åtgärder och därmed behållit 

naturskogskaraktärer såsom ett trädskikt med varierande ålder och struktur, samt en riklig, 

kontinuerlig tillgång på död ved (Hörnberg et al., 1998; Ohlson et al., 1997; Skogsstyrelsen, 

1999). Det gör att de blivit refuger även för skogsbrukskänsliga arter (Skogsstyrelsen, 1999). 

Helt orörda sumpskogar är idag en hotad miljö i Sverige på grund av 1900-talets omfattande 

diknings- och dräneringsverksamhet (Nitare, 2019). Runt 36% av landets sumpskogar hade 

påverkats av någon form av dikning år 1999. Sydvästra Sverige hade högst påverkan där andelen 

dikade sumpskogar uppgick till 57% (Skogsstyrelsen, 1999). Att dränering har negativa effekter 

på sumpskogarnas karaktäristiska mångfald är numera välkänt (Nitare, 2019; Remm et al., 2013; 

Sjöberg & Ericson, 1997). Idag är all form av dränering som medför en permanent förändring av 

grundvattennivån tillståndskrävande enligt lag (Naturvårdsverket, 2009). Vidare rekommenderar 

Skogsstyrelsen stor aktsamhet för åtgärder och skötselingrepp i och omkring sumpskogar 

(Skogsstyrelsen, 2008). Det finns dock ingen lag mot att slutavverka i närheten av dem, vilket gör 

att de fortfarande riskerar att påverkas av de kanteffekter som kalhyggen kan medföra. 

Anslutande avverkning har bedömts vara det näst vanligaste ingreppet som medfört ”stark 

generell påverkan” (efter dikning) på sumpskogar i Sverige (Skogsstyrelsen, 1999).  
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Kalavverkning leder till en förändring av mikroklimatet både på kalhygget och i anslutande 

skogskanter. Förändringen sker i form av ökad solstrålning och vindexponering, högre temperatur 

och torrare klimat jämfört med den slutna skogen (Chen, Franklin, & Spies, 1993). Lavars 

respons på denna förändring är komplex och varierar för olika arter beroende på deras 

förutsättningar och egenskaper (Jairus, Lõhmus, & Lõhmus, 2009; Ranlund et al., 2018). Bland 

annat så verkar arter som är anpassade till slutna, gamla skogsmiljöer vara sårbara för högre 

ljusexponering (Palmqvist, 2000), däribland arter som är beroende av gran (Ranlund et al., 2018). 

En studie på den fuktighetskrävande arten Erioderma pedicellatum visade att närliggande 

avverkning ökade dödligheten, och föreslogs bero på förändringarna i luftfuktighet (Cameron, 

Neily, & Clapp, 2013). Likaså var förekomsten av naturvårdsintressanta lavar mycket lägre i 

hyggespåverkade sumpskogar än intakta sumpskogar i Estland (Remm et al., 2013). I Sverige har 

hänglavar och calicioida lavar påvisats minska i skogskanter både mot kalhyggen och naturligt 

öppna våtmarker, med en effekt som kan sträcka sig upp till 50 meter in i skogen (Esseen & 

Renhorn, 1998; Moen & Jonsson, 2003). 

Studieområdet Risveden 

Skogsområdet Risveden är beläget i den boreo-nemorala vegetationszonen i sydvästra Sverige 

med en ungefärlig mittpunkt på 57° 58’N, 12° 19’Ö (Skogsstyrelsen, 2020a). Klimatet har 

oceaniska inslag med svalare somrar och varmare vintrar, samt en regelbunden nederbörd på ca 

1000–1100 mm/år. Terrängen är en del av det sydsvenska sprickdalslandskapet och det finns rikt 

på sjöar och våtmarker (Andersson, Danielsson, & Holmstrand, 2014). Sumpskogsinventeringen 

har registrerat över 120 sumpskogar i områdets centrala delar (Skogsstyrelsen, 2020b). Mänsklig 

aktivitet har haft en viss påverkan på vegetationen de senaste 200–300 åren i form av skogsbete, 

svedjebruk, timmerhuggning och under slutet av 1800-talet även skogsplantering. Fram till 1950-

talet var skogarna som täckte Risvedenområdet dock relativt milt påverkade. Där fanns 

talldominerade höjder med inslag av björk, slutna granskogar och betydande lövskogspartier i 

bergsbranter och kring gårdarnas öppnare miljöer. Storskogsbruket har därefter omvandlat stora 

områden till produktionsskog av likåldrig gran som kontinuerligt slutavverkas till kalhyggen. Det 

finns dock fortfarande obrukade partier med naturskogskaraktär som hyser många 

naturvårdsintressanta arter, däribland minst 15 signal- och rödlistade arter av lavar som kräver 

hög luftfuktighet och/eller död ved (Andersson et al., 2014; Hallingbäck, 1995). 

Syfte & Hypotes 

Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns en skillnad i artkomposition, artrikedom 

och förekomst av signal- och rödlistade arter av lavar mellan barrsumpskogar i anslutning till 

kalhyggen och barrsumpskogar i intakta skogsmiljöer i Risveden. Hypoteserna som testades var:  

I. Sumpskogar i anslutning till kalhyggen har en annorlunda artsammansättning jämfört med 

sumpskogar i intakt skogsmiljö. 

II. Sumpskogar i anslutning till kalhyggen har en lägre förekomst av signal- och rödlistade 

arter än sumpskogar i intakt skogsmiljö. 

Metod 

Urval av studieobjekt 

Urvalet av studieobjekt gjordes i QGIS (version 3.12) med hjälp av GIS-data från skogsstyrelsens 

sumpskogsinventering som genomfördes 1990–1998 (Skogsstyrelsen, 2020b). Inom ett 

sammanhängande område av Risveden på ca 130 km2 lokaliserades alla sumpskogar av storleken 

0.8–2.5 ha, vilket gav totalt 82 objekt. På grund av en begränsad tidsplan slumpades först 30 

objekt ut i Excel för att besökas i fält (figur 1).  
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Figur 1. Karta över 82 inventeringsmöjliga sumpskogarna med storleken 0.8–2.5 ha inom studieområdet 

(röd box) i Risveden. Lila representerar de objekt som slumpades ut för besök. Resterande objekt i blått. 

Objektens ekologiska karaktär avgränsades till Barrsumpskog som domineras av gran och/eller 

tall, med inslag av björk och förekomst av ett antal kärlväxter som är typiska för mosse- och 

kärrvegetation. Endast sådana objekt inventerades, och den slutgiltiga bedömningen gjordes i fält 

med hjälp av en standardiserad blankett (bilaga 1). Ett ytterligare krav för att objektet skulle vara 

ett lämpligt replikat var dominerande förekomst av hydrofila markmossor (t.ex. Sphagnum, 

Polytichum, och/eller Scorpidium spp.). Detta registrerades på en separat artlista och var en del av 

en parallell undersökning. Syftet med att avgränsa objektens karaktär var att minimera antalet 

ekologiska variabler (confounders) att ta hänsyn till vid analysen av kalhyggenas effekt. 

För fältbesöken användes smartphone-applikationen ”Avenza maps”, från Avenza Systems Inc. I 

detta kartverktyg laddades QGIS-kartan över objekten upp och kunde sedan lokaliseras på exakt 

koordinat-nivå med hjälp av telefonens GPS. Vissa av de ursprungligt slumpade objekten var 

otillgängliga i fält på grund av vägbommar. Dessa objekt noterades som ”ej lämpliga” och det 

geografiskt närmaste objektet som var tillgängligt besöktes istället. 

Inventeringsmetodik – insamling av data 

Inventeringar utfördes under 3 veckor i april 2020. Studieobjekten inventerades längs med en 

transekt som drogs med måttband i det väderstreck som gav längsta möjliga transekt enligt GIS-

kartan. Maxlängden för en transekt sattes till 100m och påbörjades i ”laggen”, d.v.s. 

sumpskogens kant. Transektlängden för objekten varierades mellan 50, 75 och 100m med 

avsikten att den totalt inventerade sträckan för hyggesnära respektive hyggesfria objekt skulle bli 

densamma. Ytan mellan transektlinan och ca 2 m vinkelrätt åt varje håll inventerades noggrant på 

förekomsten av naturvårdsintressanta lavar (bilaga 2), samt fördelningen av trädslag och 

förekomst av substrat (bilaga 1). 
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Urvalet av arterna som inventerades baserades på de signalarter och rödlistade arter i barr-

sumpskogar och barr-naturskogar som förekommer i Västsverige (Nitare, 2019; Salomon, 2017). 

Ytterligare tillägg av ”regionala naturvårdsarter” samt några få allmänna arter gjordes i samråd 

med handledare Thomas Appelqvist (Personlig kommunikation, april 2020). Urvalet baserades 

även på att arterna skulle kunna identifieras med handlupp, utan några laborativa moment. För 

varje objekt noterades endast absolut förekomst av arterna som ”finns” eller ”finns inte”. 

Kalhyggen noterades i två klasser: i anslutning till objektet eller inte. Ett hygge bedömdes vara i 

anslutning till objektet om det låg inom 20m från objektets lagg. Kalhyggenas ålder 

efterkontrollerades i Skogsstyrelsens kartverktyg skogens pärlor (Skogsstyrelsen, 2020a). 

Substraten lågor, rakor och stenblock som passerades i transekten noterades i antal, där lågor och 

rakor definierades som den stående respektive liggande stammen av ett dött träd, delvis eller helt 

avbarkat. Stenblock definierades som ett block stort nog för att inte kunna lyftas av en vuxen 

person. Trädens fördelning på arterna tall, gran och björk rankades enligt skalan 3=dominerande, 

2=rik förekomst, 1=enstaka förekomst och 0=ej påträffad. Övriga noteringar av objektens 

karaktär inkluderade kommentarer om ljusinsläpp, markfuktighet samt om de låg inom gränsen 

för naturreservat. Det sistnämnda efterkontrollerades i skogens pärlor (Skogsstyrelsen, 2020a). 

Vid fältarbetets start var målet även att notera förekomst av anlagda diken i anslutning till 

sumpskogarna samt bedöma deras dränerande effekt. Detta visade sig dock vara mycket svårt och 

tidskrävande i fält, vilket ledde till att denna kategorisering ströks från metoden. 

Analys av data 

Insamlade data analyserades med deskriptiv statistik och statistiska tester i Microsoft Excel och 

IBM SPSS Statistics 26. Förekomst av enskilda arter analyserades inte med statistiska tester utan 

summerades endast i tabell. Ett Shapiro-Wilk-test på artrikedomen visade ingen signifikant 

avvikelse från normalfördelning men var mycket nära (p=0.052). För att minska risken för 

felaktiga antaganden kring data användes därför icke-parametriska tester i alla analyser. 

Skillnaden i artrikedom testades med Mann-Whitney U-test för både gruppering efter hyggen och 

gruppering efter dominerande trädslag. Även förekomsten av signal- och rödlistade arter i 

relation till hyggen testades med ett Mann-Whitney U-test. För att kontrollera om det fanns ett 

samband mellan mängden död ved (lågor och rakor) och artrikedom utfördes Spearmans 

rangkorrelation.  

Skillnad i artkomposition analyserades med Sørensens likhetsindex som beräknas enligt:  

𝒒𝒔 =
𝟐𝒄

(𝒂 + 𝒃)
 

Där a och b är artantalet på lokalerna som jämförs och c är antalet gemensamma arter för dessa 

lokaler. Därmed blir qs ett tal mellan 0 och 1, där värden som närmar sig eller är lika med 1 

innebär att lokalerna har väldigt lik/samma artsammansättning och värden som går mot 0 innebär 

att de är i princip helt olika (Sørensen, 1948). 

Resultat 

Objektens karaktär och artkomposition 

Totalt inventerades 28 objekt i studien. Dessa var fördelade på 15 hyggesfria respektive 13 

hyggesnära sumpskogar. Den inventerade sträckan blev 950m för varje objektstyp. De flesta 

kalhyggen som noterades var mellan 1–3 år gamla, och inget var äldre än 10 år. 12 objekt hade 

Tall som dominerande trädslag, i resterande 16 objekt förekom blandskog av Gran och Tall. 

Majoriteten av objekten (>20) hade noteringar som ”glesa”, ”ljusa” och/eller ”torra”.  
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Totalt registrerades 20 olika arter i inventeringarna, inklusive släktet Calicium (figur 2). Den 

vanligast förekommande arten var Parmeliopsis ambigua som noterades i 24 objekt. Det var 5 

arter som förekom i fler hyggesnära objekt än hyggesfria. Dessa var B. fuscescens, C. glaucellum, 

C. pineti, C. trichialis och M. sanguinarius. 

 

Figur 2. Samtliga registrerade arter och deras förekomst i antal hyggesfria och hyggesnära objekt. 

Signal- och rödlistade arter markerade med stjärnor. 

I de hyggesfria objekten registrerades totalt 19 arter, där 6 var exklusiva för denna typ. Dessa var 

Arthonia spadicea, Cladonia arbuscula, Cladonia rangiferina, samt 3 nållavar i släktet 

Chaenotheca, nämligen C. chrysocephala, C. gracillima & C. xyloxena. I de hyggesnära objekten 

registrerades totalt 14 arter varav endast 1 exklusiv; Chaenotheca trichialis (figur 2). Antal 

gemensamma arter för hyggesnära och hyggesfria objekt uppgick till 13st. Beräkningen av 

Sørensens likhetsindex mellan hyggesfria och hyggesnära objekt gav värdet qs=0.79.  

Artrikedom 

Medianen för antalet arter i hyggesfria objekt var högre och fyndintervallet var större än för 

hyggesnära objekt (figur 3). Skillnaden i artrikedom mellan hyggesfria och hyggesnära objekt var 

dock inte signifikant (Mann-Whitney U-test, U15,13 = 95.5, p=0.925). Det fanns inte heller någon 

signifikant skillnad i artrikedom mellan de talldominerade områdena och de med en blandning av 

gran och tall (Mann-Whitney U-test; U16,12 = 95, p=0.95). Separata test av de båda trädslags-

grupperna visade inte heller någon signifikant skillnad mellan hyggesnära och hyggesfria objekt 

(Gran/Tall; U8,8=27, p=0.591, Tall; U7,5=14, p=0.591). 
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Figur 3. Boxplot över antal arter per objekt i hyggesfria (n=15) och hyggesnära (n=13) objekt. 

Medianerna var 6 respektive 4 arter och representeras av fetmarkerade linjer. 

Signal- och rödlistade arter 

Totalt 5 av 28 objekt registrerades med signalarter (figur 4). Arterna var: Arthonia spadicea, 

Chaenotheca gracillima och Thelotrema lepadinum, med 1, 2 respektive 3 noteringar vardera 

(figur 3). En av dessa arter är rödlistad: C. gracillima. Det fanns en tendens till en högre 

förekomst av signal- och rödlistade arter i hyggesfria objekt (figur 4), men skillnaden var inte 

signifikant (Mann-Whitney U-test, U15,13=78.5, p=0.189).  

 

 

Figur 4. Stapeldiagram över antal hyggesnära(n=13) och hyggesfria(n=15) objekt som noterades med 

och utan förekomst av signal- och rödlistade arter. 
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Signalarten som registrerades i det hyggesnära objektet var T. lepadinum. Av de 4 hyggesfria 

objekten med förekomst av signalarter låg 3 inom gränserna för naturreservat. C. gracillima 

hittades i två objekt som låg inom samma reservat. A. spadicea hittades tillsammans med T. 

lepadinum i ett av de mest slutna, grantäta objekten, också inom reservat.  

Samband mellan artrikedom och död ved  

Det var ingen signifikant skillnad i mängden död ved mellan hyggesnära och hyggesfria objekt 

(Mann-Whitney U-test, U15,13=83, p=0.499). Den totala artrikedomen i objekten var inte heller 

relaterad till mängden död ved (Spearmans rangkorrelation, rs=0.237, p=0.224). Det fanns dock 

en positiv korrelation mellan antalet calicioida arter (Chaenotheca och Calicium spp.) och 

mängden död ved i objekten (Spearmans rangkorrelation; rs=0.612, p=0.001) (figur 5). 

Förekomsten av calicioida arter skiljde sig inte mellan hyggesnära och hyggesfria objekt vid 

kontroll (Mann-Whitney U-test, U15,13= 79.5, p=0.391). 

 

Figur 5. Spridningsdiagram över antalet calicioida arter i relation till mängden död ved i de 28 objekten. 

Endast 3 stenblock passerades i inventeringarna. Inga lavar registrerades på detta substrat, varför 

det uteslöts helt ur analyserna. 

Diskussion 

Resultaten i den här studien påvisade ingen skillnad i artkomposition eller artrikedom av lavar 

mellan sumpskogar i anslutning till kalhyggen och de i en mer intakt skogsmiljö i Risveden. Det 

är viktigt att poängtera att det här inte indikerar att kalhyggens kanteffekter på lavar i sumpskogar 

är försumbara. Det indikerar snarare att lavfloran hos denna sumpskogstyp, inom denna specifika 

region, verkar vara relativt likformig. Den verkar också vara fattig på Sveriges känsliga och mer 

sällsynta arter som beror av barrsumpskogar. Det finns flera möjliga faktorer till detta som 

troligtvis samspelar med varandra, och de presenteras i följande stycken: 

Metod 

Det finns ett antal aspekter kring metodiken som man bör ta hänsyn till vid tolkningen av 

resultaten. För det första så utfördes inventeringen av en relativt oerfaren biolog varför 

registreringar av olika arter troligtvis blev mer effektiv i slutet av fältperioden. Inventeringar 

utförda av samma person minskar vanligtvis ”mänskligt orsakad” variation i data eftersom alla 

objekt bedöms och inventeras likadant. I detta fall fanns det möjligen en ”lag-fas” för effektivitet 
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och säkerhet i början av fältarbetet. Därmed kan fler arter ha missats i de första objekten än i de 

senare. Medelfyndet i den fjärdedel (n=7) av objekten som inventerades först var 3.7 arter jämfört 

med 5.7, 5.1 respektive 6.1 fynd per objekt i de senare, vilket indikerar en sådan ”lag-fas”.  

För det andra så utgjorde transekten som användes i studien en väldigt liten del av sumpskogarna, 

med en resulterande inventeringsyta på 0.8–5% av den totala ytan hos varje objekt. De få 

signalarter som registrerades förekom endast på en plats i transekten. Därmed kan många arter ha 

missats av ren slump, framför allt de sällsynta och känsliga lavar som var i fokus. När man 

skattar artförekomst är en översiktlig inventering av hela områdesytan bättre än transekter, enligt 

en metodstudie som gjordes i Montana (McCune & Lesica, 1992). Med mer tid och/eller fler 

personer skulle både fler objekt och större inventeringsytor varit möjliga, vilket skulle föredragits 

för att få mer tillförlitliga data. I det här fallet har endast 28 objekt av 82 möjliga inventerats, 

vilket innebär att resultaten i studien speglar ca 1/3 av sumpskogarna i området och generella 

slutsatser bör dras med försiktighet. Många platser med gynnsamma miljöer för signalarter kan ha 

uteblivit, såsom sumpskogar inom Risvedens naturreservat, vilket diskuteras vidare längre ner.  

För det tredje så får man endast en ögonblicksbild av artrikedom och komposition när man bara 

inventerar förekomst av lavar som ”finns” eller ”finns inte”. Det är i princip omöjligt att bedöma 

om förekommande arter faktiskt ”frodas” i området med avseende på tillväxt, reproduktion och 

spridning. Lavar är långlivade organismer som växer långsamt och många av de hotade och 

specialiserade arterna har svårt att sprida sig (Hallingbäck, 1995). Effekterna som ett kalhygge 

har på lavflorans artkomposition kan därmed ta lång tid att upptäckas, vilket har bevisats i en 

aktuell studie (Johansson, Wikström, & Hylander, 2018). Där undersöktes rikedom och frekvens 

av hänglavar, calicioider och signal- och rödlistade arter vid olika tidpunkter efter att närliggande 

skog kalavverkades. Efter 2.5 år hade arterna minskat i frekvens men artrikedomen var 

fortfarande densamma. Först efter 16.5 år uppmättes en signifikant minskning i antalet arter 

(Johansson et al., 2018). En sådan utdöendeskuld kan inte upptäckas i den här studien eftersom 

inventeringen bara gjorts vid en tidpunkt och alla kalhyggen som registrerades var yngre än 10 år 

(Skogsstyrelsen, 2020a). Att mäta abundans, frekvens och/eller tillväxt för olika arter över en 

längre tidsperiod verkar vara ett bättre sätt att undersöka kalhyggens effekt på lavflorans ”hälsa” 

och dess eventuella förändring (se t. ex (Cameron et al., 2013; Dettki & Esseen, 1998; Esseen & 

Renhorn, 1998; Jairus et al., 2009)). I relation till den här studien skulle det vara intressant att 

återinventera objekten efter exempelvis 2, 5 och 10 år för att se om, och hur, lavfloran förändrats, 

samt om det skulle påvisa ett annat resultat än det som presenterats i denna text.  

Artkomposition, artrikedom och ekologiska förutsättningar   

Den här studien utfördes inom en och samma region vilket innebär att samma generella klimat- 

och markförhållanden gällde för alla objekt. Vidare så avgränsades vegetationstypen till en 

specifik typ för att isolera kalhyggen som ekologisk faktor och minimera risken för ’confounders’ 

i form av andra ekologiska eller abiotiska skillnader. Majoriteten av barrsumpskogarna som 

inventerades visade sig vara ljusa, glesa, talldominerade mossar. Dessa miljöer har inte lika hög 

biodiversitet som mer slutna barrsumpskogar (Nitare, 2019; Sjöberg & Ericson, 1997; 

Skogsstyrelsen, 1998). De hyser främst ljus- och torktåliga lavar och är inte optimala för 

fuktkrävande och skuggberoende arter (Skogsstyrelsen, 1998). Detta bekräftas av det faktum att 

artfynden i studien nästan uteslutande var allmänna lavar som kan förekomma i ett brett spann av 

skogsmiljöer (Hallingbäck, 1995), och förklarar också varför fynden av signal- och rödlistade 

arter som beror av barrsumpskogar var mycket få. Det är också en anledning till att 

artkompositionen var mycket lik (qs=0.79) mellan hyggesnära och hyggesfria objekt: de hade 

redan före kalavverkning främst en artkomposition som klarar ljusa, torra skogsmiljöer och som 

verkar tolerera kalhyggenas kanteffekter. Just exponeringståliga arter har till och med visats öka 

efter närliggande kalavverkning (Lundström, Jonsson, Perhans, & Gustafsson, 2013; Ranlund et 

al., 2018). För att få en bättre förståelse för kalhyggens kanteffekter på lavar i sumpskogar krävs 

därmed studier på sumpskogsmiljöer med fler känsliga arter och artspecifika mätningar.  
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Signal- och rödlistade arter  

Det fanns en tendens för en högre förekomst av signalarter i hyggesfria områden. Endast ett 

hyggesnära objekt noterades med en signalart (figur 4). Arten var T. lepadinum, som föredrar 

skuggiga miljöer med hög luftfuktighet (Hallingbäck, 1995). Objektet i fråga var beskrivet som 

”relativt sluten skog, anslutande hygge väldigt nytt”. En kontroll visade att kalhygget var 1-3 år 

gammalt (Skogsstyrelsen, 2020a). I relation till den utdöendeskuld som diskuterats ovan finns det 

därmed en risk för att T. lepadinum inte kommer att återfinnas om ytterligare 10–15 år. Detta 

understryker ytterligare det faktum att det krävs bättre mätningar än absolut förekomst för att 

förstå vilka effekter kalhyggen kan ha på lavar i närliggande skog.  

Av de 4 hyggesfria objekten som hade signalarter låg 3 inom gränserna för naturreservat, där all 

skog inom reservatsgränsen varit obrukad sedan lång tid tillbaka (Länsstyrelsen Västra Götaland, 

2020). Detta talar för att sumpskogarna i Risveden har viss potential att utveckla förhållanden för 

känsliga arter, och att brukandet av närliggande skog kan vara en hämmande faktor.  

Artrikedom och calicioider i relation till död ved 

Mängden död ved skiljde sig inte mellan hyggesnära och hyggesfria objekt, vilket talar för att de 

studerade sumpskogarna är impediment som har undantagits från skogsbruk. Träden dör då 

kontinuerligt och veden blir kvar, oavsett närliggande avverkning. Den totala artrikedomen 

korrelerade inte med mängden död ved eftersom över hälften av arterna som registrerades är 

epifyter på levande träd eller kan förekomma på både ved och bark (Hallingbäck, 1995). Därför 

var det mer relevant att endast analysera calicioiderna (som här hänvisar till arter av släktena 

Calicium och Chaenotheca). Att de korrelerade med mängden död ved var väntat, eftersom 

många av arterna är helt beroende av detta substrat. Att det inte fanns någon skillnad mellan 

antalet calicioider i hyggesnära respektive hyggesfria objekt förklaras av att fynden även här 

framför allt var allmänna, sol- och torktåliga arter såsom C. glaucellum, C. ferrruginea och C. 

brunneola (Hallingbäck, 1995). De verkar klara av miljöer i närheten av hyggen, så länge de har 

tillgång på sitt levnadssubstrat. Detta visar på svårigheten att isolera närhet till kalhyggen som 

enda faktor för lavars förekomst i sumpskogarna. Det betonar också vikten av död ved i 

skogslandskapet för att bibehålla dess biologiska mångfald, samt att även ljusa, glesa sumpskogar 

kan vara viktiga miljöer för många lavar om de är rika på död ved.  

Skogsbrukshistoria och naturreservat 

Risveden har en 70-årig historia av industriellt skogsbruk (Andersson et al., 2014). Regionen är 

även en del av Sveriges mest påverkade områden när det kommer till dikning av skogsmark 

(Skogsstyrelsen, 1999). Man har funnit att brukade skogar har lägre frekvens och abundans av 

lavar på landskapsnivå än obrukade skogsområden (Dettki & Esseen, 1998). Det är därför troligt 

att känsliga och svårspridda lavar redan blivit påverkade och har minskat överlag i Risveden 

jämfört med tiden före skogsbruket. Att de få registrerade signalarterna främst förekom inom 

naturreservat kan tala för den teorin.  

Eftersom reservat ofta valts ut just på grund av förekomst av hotade arter och/eller miljöer så är 

det dock svårt att avgöra vad som är ”orsak och verkan” i detta fall. Det skulle kunna vara så att 

andra ekologiska och abiotiska förutsättningar inom reservaten förklarar de känsliga arterna, inte 

frånvaron av skogsbruk. Med tanke på mängden forskning om skogsbrukets negativa effekter på 

skogens biologiska mångfald är det dock troligt att frånvaro av skogsbruk är en del av 

förklaringen. En jämförelse av ekologiska och abiotiska förhållanden i relation till förekomsten 

av hotade arter mellan sumpskogar inom reservat och de i brukade skogslandskap är nödvändig 

för att kunna dra några slutsatser kring den frågan. En studie av detta slag är möjlig i Risveden, 

som har ca 1300 ha av skogliga reservat (Andersson et al., 2014).  
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Betydelse för skogsbruk och naturvård 

Kanteffekter från kalhyggen verkar vara olika stora för olika sumpskogsmiljöer. Majoriteten av 

forskningen inom detta område har behandlat täta, skuggiga, boreala sumpskogmiljöer som 

domineras av gran (t.ex. Hörnberg et al 1998, Kuusinen 1996, Ohlson et al 1996, Moen 2002). 

Dessa studier visar kanteffekter som negativt påverkar lavarna eftersom miljön och mikroklimatet 

förändras (Cameron et al., 2013; Esseen & Renhorn, 1998; Nitare, 2019; Rheault, Drapeau, 

Bergeron, & Esseen, 2011). Ur naturvårdssynpunkt bör därför hyggesbruk undvikas särskilt i 

närhet till dessa miljöer.  

Tallsumpskogar kan vara väldigt fattiga på annat än allmänna arter av lavar. De har dock viss 

potential att hysa hotade arter och denna studie indikerar att förekomsten av död ved och frånvaro 

av närliggande skogsbruk kan vara av betydelse. Sveriges skogsvårdslag säger att skogen ska 

”skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden 

behålls” (s.8) (Skogsstyrelsen, 2020c). I enlighet med detta bör eventuella åtgärder kring ett 

sumpskogsområde planeras och analyseras specifikt för det området innan de utförs. Det ställer i 

sin tur krav på att kunskap och riktlinjer ska finnas för en mängd olika sumpskogstyper och deras 

förekommande taxa. Fler studier på effekterna av skogsbruksmetoder på olika taxa är essentiellt 

för att detta ska lyckas. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Fältblankett för bedömning av studieobjekten. 
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Bilaga 2. Artlista för fältinventeringen. 

 


