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Sammanfattning
Syftet med denna studie är att undersöka vilka skillnader i skogsstrukturer det finns mellan
olika skogstyper i Östergötland, samt att diskutera hur dessa skillnader kan påverka den
biologiska mångfalden. De skogstyper vi besökt är; hyggen, skogar som är ungefär 40 år gamla,
avverkningsanmälda skogar samt naturskogar som är bevarade som naturreservat. De
skogsstrukturer vi undersökt är; trädarter, diameter på träd och död ved, nedbrytningsstadie på
död ved, spår av brand samt antal håligheter i träd och död ved. Vår studie visade att alla
skogstyper hade åtminstone någon av de strukturer som kännetecknar en skog med höga
naturvärden och därmed högre biologisk mångfald. Naturreservat var den skogstyp som hade
flest skogsstrukturer som kännetecknar skogar med höga naturvärden. Detta tyder på att de hade
en större biologisk mångfald gentemot de andra skogstyperna. Hyggen var den skogstyp som
uppvisade minst skogsstrukturer som kännetecknar skogar med höga naturvärden vilket tyder
på att den biologiska mångfalden var minst på hyggen. Syftet med studien är även att utforma
en skoluppgift som liknar vår studie men är anpassad till biologiundervisningen i
gymnasieskolan. För att göra detta har vi valt att återskapa vårt arbete som ett biologiprojekt
för gymnasiekursen Biologi 1. Detta biologiprojekt innefattar en exkursion med förberedelser
och efterarbete.
Nyckelord: Skogsbruk, Östergötland, biologisk mångfald, trakthyggesbruk, hygge, 40-årig
skog, avverkningsanmäld skog, naturreservat, död ved, nedbrytningsstadie, lågor, högstubbar,
stubbar, exkursion, fältstudie, gymnasieskolan, Biologi 1, undervisning, lärare.
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1.!Inledning
För ett år sedan gjorde vi en litteraturstudie om det svenska skogsbrukets påverkan på den
biologiska mångfalden (Carlsson & Danielsson, 2016). Studien väckte vårt intresse för området
och vi vill nu utforska det ännu mer. Ungefär 10 % av alla svampar, växter och djur i Sverige
riskerar att dö ut. Många av dessa har fått sina livsmiljöer förstörda eller förändrade som en
följd av skogsbrukets modernisering (Naturvårdsverket, 2017a). Sedan 1950-talet har
trakthyggesbruk varit den dominerande skogsbruksmetoden i Sverige (Albrektsson, Elfving,
Lundqvist & Valinger, 2012). Vid trakthyggesbruk avverkas, vid samma tillfälle, alla träd i ett
skogsområde med ungefär lika gamla träd (Nationalencyklopedin, 2017). Idag är det
trakthyggesbruk som har störst påverkan på den biologiska mångfalden i Sverige (Larsson,
Bjelke, Dahlberg & Sandström, 2011; Albrektsson et al., 2012). Antalet rödlistade arter ökar
och den största anledningen till detta är att naturskog avverkas och övergår till produktionsskog
(Sundberg et al., 2015). Idag är ungefär 94 % av Sveriges skog produktionsskog
(Naturvårdsverket, 2017b). Naturskogar har höga naturvärden vilket innebär att de ofta har en
eller flera av följande strukturer; stor variation i trädarter, ålder och storlek på träden; inslag av
asp, sälg och ädellövträd; många gamla träd; träd med håligheter; lågor eller högstubbar i olika
nedbrytningsstadier; spår av brand och områden där det stått skog under lång, obruten tid. I
skogar med höga naturvärden är variation i skogsstrukturer den viktigaste faktorn. En skog med
stor variation ger flera olika livsmiljöer där många arter av svampar, växter och djur kan leva.
En skog med stor variation kan därmed ge en större biologisk mångfald (Naturvårdsverket,
2016).
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Syftet med denna studie är att undersöka vilka skillnader i skogsstrukturer det finns mellan
olika skogstyper i Östergötland, samt att diskutera hur dessa skillnader kan påverka den
biologiska mångfalden. Vi vill undersöka produktionsskog precis innan avverkning, efter
avverkning samt när skogen vuxit hälften av tiden fram till avverkning. I Götaland avverkas
skogar då de är ungefär 80 år gamla (Esseen, Ehnström, Ericson & Sjöberg, 1997). Vi är därför
intresserade av att undersöka skogar som vuxit hälften av denna tid. Vi vill även titta på skogar
som är så orörda av människan som möjligt. Syftet med studien är även att utforma en
skoluppgift som liknar vår studie men är anpassad till biologiundervisningen i gymnasieskolan.
Följande frågeställningar ska behandlas:
•!

Vilka skillnader i skogsstrukturer finns det mellan olika skogstyper i Östergötland?

•!

På vilka sätt kan skillnaderna påverka den biologiska mångfalden?

•!

Hur kan vår studie anpassas till och genomföras i gymnasiekursen Biologi 1?
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2.!Material och metod
Vi har besökt 40 olika skogsmarker i Östergötland och undersökt dessa genom att skapa en
transekt i varje skog. De skogstyper vi undersökt är; hyggen, skogar som är ungefär 40 år gamla,
avverkningsanmälda skogar samt naturskogar som är bevarade som naturreservat. Vi har besökt
tio skogsmarker av varje skogstyp utspridda i Östergötland. Transekterna skapades i mitten av
skogsmarkerna eller på en plats som vi bedömde som representativ för skogsmarken.
Transekterna vi använde oss av var 50 x 10 meter stora och mättes med måttband. Riktningarna
för transekterna slumpades ut.
I fält registrerades alla levande träd i transekten som minst var i brösthöjd (ungefär 130 cm
höga) samt död ved som var minst 5 cm i diameter och hade en längd på minst 130 cm (undantag
stubbar då vi bara hade en gräns på minst 5 cm i diameter). För att mäta diametern på träd och
död ved användes en klave (Figur 1). Vad gäller de levande träden registrerades trädart (gran,
Picea abies, tall, Pinus sylvestris, asp, Populus tremula, björk, Betula spp., sälg, Salix caprea,

ek, Quercus Robur, eller övrig art) samt dess diameter i brösthöjd. Vad gäller död ved (låga,
högstubbe eller stubbe), dess diameter ungefär vid längden 130 cm (undantag stubbar där
diametern mättes överst på stubben) samt dess nedbrytningsstadie. Liggande död ved som till
stor del hade kontakt med marken registrerades som låga. De lågor som låg i transekten men
som vuxit utanför transekten registrerades inte, medan lågor som hade vuxit i transekten som
levande träd registrerades. Stående död ved som var 130 cm eller högre registrerades som
högstubbe. Stående död ved som var lägre än 130 cm registrerades som stubbe. Vid mätning av
nedbrytningsstadie utgick vi från metoden som Mäkinen, Hynynen, Siitonen och Sievänen
(2006) använder sig av i sin studie. Denna metod går ut på att med hjälp av en kniv se hur långt
nedbrytningsprocessen har kommit. Enligt denna metod finns fem olika nedbrytningsstadier
(Tabell 1).
Tabell 1. Olika nedbrytningsstadier på död ved (Mäkinen et al., 2006, s. 1867).

1.! Nyligen död

Träet är fortfarande hårt och barken är oftast intakt. Knivbladet
penetrerar träet några millimeter.

2.! Lite nedbruten

Träet i yttersta lagret har börjat mjukna. Resterande trä är fortfarande
ganska hårt. Barken har börjat lossna. Knivbladet penetrerar 2 cm.

3.! Måttligt nedbruten

Träet i yttersta lagret är ganska mjukt. Träets kärna är fortfarande
hård. Oftast finns ingen bark. Knivbladet penetrerar 2-5 cm.

4.! Mycket nedbruten

Träet är mjukt genom hela trädet och ingen hård kärna finns.
Knivbladet penetrerar hela vägen.

5.! Nästan helt nedbruten

Träet är mycket mjukt, fragmenterat och delas lätt upp för hand. Ofta
är veden övervuxen av mossa, lav eller växtskott.
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Död ved där kniven penetrerade ungefär 1 cm valde vi att klassificera som lite nedbruten, då vi
ansåg att träet i det yttersta lagret hade börjat mjukna till skillnad från ett nyligen dött träd. I
Figur 2, 3 och 4 visas nyligen död, måttligt nedbruten respektive nästan helt nedbruten död ved.

Figur 1. Mätning av träddiameter med hjälp

Figur 2. Död ved i nedbrytningsstadie 1,

av en klave.

nyligen död ved. Knivbladet penetrerar
träet några millimeter.

Figur 3. Död ved i nedbrytningsstadie 3,

Figur 4. Död ved i nedbrytningsstadie 5,

måttligt nedbruten död ved. Träets kärna är

nästan helt nedbruten död ved. Träet är

fortfarande hård och knivbladet penetrerar 2-

mycket mjukt och delas lätt upp för hand.

5 cm.

Veden är övervuxen av mossa och
växtskott.
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Vi registrerade även antal små och stora håligheter. Hål som var 2-15 cm i diameter
registrerades som små och de som var större än 15 cm registrerades som stora. Även spår av
brand registrerades om detta fanns i transekten.
Vid sammanställning av data användes statistikprogrammet, Statistical Package for the Social
Sciences, SPSS, och konfidensgraden 95 %. Alla uträkningar har gjorts med medelvärde då
detta gav en rättvis bild av resultatet för vår studie. Vi har beräknat den statistiska signifikansen
med p<0,05. Statistisk signifikans visar om det enbart är slumpen som kan förklara en skillnad
mellan olika grupper, sett till deras medelvärde. Finns det inte en signifikant skillnad är det med
stor sannolikhet slumpen som har avgjort resultatet (Gunnarsson, 2003).

2.1 Urval av skogar
2.1.1 Naturreservat
Vi har besökt naturreservat med barrskog. Vi har försökt att hitta så av människan orörda skogar
som möjligt. Naturreservaten valdes ut på förhand efter dessa två kriterier. De naturreservat vi
har besökt är; 1) Lysings urskog, 2) Göstrings urskog, 3) Ycke urskog, 4) Getmans rike, 5) Säby
västerskog, 6) Bäckängsmon, 7) Odensgöl, 8) Vegalla, 9) Hästenäs kyrkoskog och 10)
Långserum. Var dessa ligger kan ses i Figur 5. Naturreservaten liknade det som ses i Figur 6.

Figur 5. Karta över Östergötland och de

Figur 6. Foto på Ycke urskog som är representativ

naturreservat vi besökte.

för flera av naturreservaten vi besökte.
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2.1.2 Avverkningsanmälda skogar
Vi använde oss av skogskartan skapad av Le Moine (u.å) för att hitta nyligen
avverkningsanmälda skogar i Östergötland. Figur 7 visar platserna till de avverkningsanmälda
skogarna vi besökte. De avverkningsanmälda skogarna liknade den som ses i Figur 8.

Figur 7. Karta över Östergötland och de

Figur 8. Foto på avverkningsanmäld skog nummer 7

avverkningsanmälda skogarna vi besökte.

som är representativ för de flesta avverkningsanmälda skogarna vi besökte.

2.1.3 40-åriga skogar
Vi besökte skogar som vi, genom att räkna grenvarven, uppskattade var ungefär 40 år gamla
och där de flesta träden hade en diameter mellan 21-30 cm. De 40-åriga skogarna hittade vi på
vägen när vi besökte de på förhand utvalda naturreservaten och avverkningsanmälda skogarna.
Figur 9 visar platserna till de 40-åriga skogarna vi besökte. De 40-åriga skogarna liknade den
som ses i Figur 10.

Figur 10. Foto på 40-årig skog nummer 8 som är
Figur 9. Karta över Östergötland och de 40-åriga

representativ för de flesta 40-åriga skogarna vi be-

skogarna vi besökte.

sökte.
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2.1.4 Hyggen
Vi valde att besöka hyggen som var så pass röjda att det inte fanns färska grenar kvar på platsen.
Vi valde även att endast besöka icke planterade, alternativt nyplanterade, hyggen. Med
nyplanterade avses att planterade träd på platsen var lägre än 130 cm i brösthöjd. Hyggen hittade
vi på vägen när vi besökte de på förhand utvalda naturreservaten och avverkningsanmälda
skogarna. Figur 11 visar platserna till de hyggen vi besökt (i Bilaga 1 finns koordinater till alla
de skogsmarker vi besökt). Hyggena liknade det som ses i Figur 12. Hygge 10 (Figur 13) var
dock avvikande från de andra hyggena då det var många kvarlämnade lågor på platsen.

Figur 11. Karta över Östergötland med de hyggen

Figur 12. Foto på hygge nummer 5 som är

vi besökt.

representativt för de flesta hyggen vi besökte.

Figur 13. Foto på hygge nummer 10. Detta hygge
var avvikande från de andra hyggena vi besökte
då många lågor lämnats kvar på platsen.
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3.!Resultat
3.1 Trädarter
I alla skogstyper, bortsett från hyggen, var granen den starkt dominerande trädarten (Figur 14).
Störst variation av trädarter hade de 40-åriga skogarna medan hyggen hade minst variation.
Inslag av asp fanns i alla skogstyper, dock påträffades totalt endast två aspar i naturreservaten.
Sälg fanns endast i en 40-årig skog samt på två hyggen. Ek hittades i alla skogstyper förutom
på hyggen. Mest asp, sälg och ek fanns i 40-årig skog. Det fanns signifikanta skillnader mellan
skogstyperna vad gäller gran och tall, men inte för de resterande trädarterna.

Figur 14. Medelvärdet av antal träd av olika arter i varje skogstyp. Osäkerheten
anges som 95 % konfidensintervall.
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3.2 Träddiameter
Naturreservat var den skogstyp där variation av träddiameter var störst då träd i alla storlekar
fanns representerade (Figur 15). Hyggen innehöll nästintill inga träd över 10 cm i diameter.
Antalet träd med diametern 0-10 cm skilde sig mycket åt mellan de 40-åriga skogarna (Figur
15). Avverkningsanmäld skog och 40-årig skog hade flest träd som var 0-10 cm samt 21-30 cm
i diameter. Naturreservat innehöll flest träd med en diameter över 50 cm. Träd med en diameter
över 70 cm återfanns endast i två avverkningsanmälda skogar (ett träd i vardera skog). Inga
signifikanta skillnader fanns i kategorierna 0-10 cm, 51-60 cm, 61-70 cm samt >70 cm.

Figur 15. Medelvärdet av antal träd med olika

Figur 16. Medelvärdet av antal träd med en

träddiameter i varje skogstyp. Osäkerheten

diameter större än 40 cm i varje skogstyp.

anges som 95 % konfidensintervall.

Osäkerheten anges som 95 % konfidensintervall.

3.3 Antal lågor och högstubbar
Hyggen hade mest död ved och en stor del av
denna var stubbar i nedbrytningsstadie 1.
Tittar vi endast på lågor och högstubbar är det
också hyggen som har mest (Figur 17).
Variationen mellan hyggen var dock stor.
Detta beror på att mängden kvarlämnad ved
varierade stort mellan hyggena. Ett exempel
på detta är att hygge 3 och 5 hade en låga
vardera medan hygge 10 hade 103 stycken
lågor. Minst antal högstubbar och lågor fanns

Figur 17. Medelvärdet av antal lågor och

i 40-årig skog. Det fanns dock inga signifi-

högstubbar i varje skogstyp. Osäkerheten anges
som 95 % konfidensintervall.

kanta skillnader mellan skogstyperna.
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3.4 Sammansättning av lågor och högstubbar
Alla skogstyper förutom naturreservat hade stubbar som vanligaste typ av död ved. Naturreservat hade flest högstubbar medan hyggen hade flest lågor. Som tidigare nämnt var variationen
stor mellan hyggen. Variation av sammansättning av högstubbar och lågor var störst i
naturreservat och minst på hyggen (Figur 18). Naturreservat hade störst variation av
sammansättning av grova lågor och högstubbar (större än 30 cm i diameter), medan 40-årig
skog hade minst variation (Figur 19). Vad gäller sammansättning av lågor och högstubbar fanns
signifikanta skillnader i alla skogstyper, medan det inte fanns några signifikanta skillnader vad
gäller sammansättning av grova lågor och högstubbar.

Figur 18. Medelvärdet av antal lågor och

Figur 19. Medelvärdet av antal grova lågor

högstubbar i varje skogstyp. Osäkerheten

och grova högstubbar i varje skogstyp.

anges som 95 % konfidensintervall.

Osäkerheten anges som 95 %
konfidensintervall.
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3.5 Diameter på lågor och högstubbar
Störst variation av diameter på lågor och högstubbar fanns i naturreservat där även de
högstubbar och lågor med störst diameter fanns (Figur 20). Återigen blir konfidensintervallet
stort vad gäller död ved på hyggen i kategorin 5-10 cm. Det fanns dock inga signifikanta
skillnader mellan skogstyperna.

Figur 20. Medelvärdet av antal högstubbar och lågor i olika diameter i varje skogstyp.
Osäkerheten anges som 95 % konfidensintervall.
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3.6 Nedbrytningsstadie
Alla skogstyper hade död ved i alla
nedbrytningsstadier. Störst variation fanns
det i avverkningsanmäld skog samt i 40-årig
skog. Nedbrytningsstadie 1 dominerade i
alla skogstyper. De flesta högstubbar och
stubbar var i nedbrytningsstadie 1 och vi har
därför valt att endast redovisa lågor i
diagrammet (Figur 21), då endast dessa
hade stor variation. Vad gäller lågor var
variation av nedbrytningsstadie minst på
hyggen. Det fanns dock inga signifikanta

Figur 21. Medelvärdet av antal lågor i olika

skillnader mellan skogstyperna.

nedbrytningsstadier i varje skogstyp.
Osäkerheten anges som 95 % konfidensintervall.

3.7 Antal håligheter
Det fanns flest håligheter i naturreservat. Inga håligheter hittades i avverkningsanmäld skog.
Konfidensintervallet är stort då vissa skogsmarker hade många fler håligheter än andra (Figur
22). Det fanns dock inga signifikanta skillnader mellan skogstyperna.

Figur 22. Medelvärdet av antal håligheter i träd
och död ved i varje skogstyp. Osäkerheten anges
som 95 % konfidensintervall.
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3.8 Spår av brand
Vad gäller spår av brand fanns signifikanta skillnader mellan alla skogstyper. Av
naturreservaten vi besökte visade 80 % spår av brand. Ett hygge visade spår av brand på en
kvarlämnad låga (Tabell 2).
Tabell 2. Spår av brand i de olika skogstyperna.

Skogstyp

Brandspår i antal skogar

Naturreservat

8 av 10

Avverkningsanmäld skog 2 av 10
40-årig skog

4 av 10

Hygge

1 av 10
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4.!Diskussion
Alla skogstyper hade åtminstone någon av de strukturer som kännetecknar en skog med höga
naturvärden och därmed högre biologisk mångfald. Enligt Naturvårdsverket (2016) är variation
i skogsstrukturer den viktigaste faktorn för en skog med höga naturvärden. Naturreservat hade
störst variation av sammansättning av lågor och högstubbar samt diameter på levande träd, lågor
och högstubbar. 40-årig skog hade störst variation av trädarter, men minst variation av
nedbrytningsstadie och diameter på lågor och högstubbar. Hyggen hade minst variation av
trädarter, träddiameter, nedbrytningsstadie och sammansättning av lågor och högstubbar. Om
vi endast tar hänsyn till variation tyder våra resultat på att den biologiska mångfalden är störst
i naturreservat och minst på hyggen. De andra skogsstrukturerna har dock också stor betydelse
för den biologiska mångfalden. Nedan diskuterar vi mer ingående hur de olika
skogsstrukturerna påverkar den biologiska mångfalden och kopplar det till våra resultat.

4.1 Trädarter och träddiameter
I Sverige är gran, tall, vårtbjörk, Betula pendula, och glasbjörk, Betula pubescens, de vanligaste
trädslagen och upptar 95 % av hela den samlade trädvolymen (Stokland, Tomter & Söderberg,
2004). De flesta produktionsskogarna i Sverige är monokulturer av gran eller tall i ungefär
samma ålder (Linder & Östlund, 1998). Detta återspeglas i vår studie då gran var den starkt
dominerande trädarten och granarna i avverkningsanmäld och 40-årig skog hade ungefär lika
stora diametrar. Det finns många svampar, lavar, insekter och fåglar som är direkt beroende av
lövsubstrat och därför har svårt att leva i produktionsskogarnas monokulturer av barrträd
(Larsson, 2013), vilket alltså kan vara fallet i de avverkningsanmälda och 40-åriga skogarna.
40-årig skog var dock den skogstyp som hade störst variation av trädarter och flest lövträd,
vilket gynnar den biologiska mångfalden.
Det är en stor mängd arter som lever på och av asp, sälg och ädellövträd. Dessa träd har därmed
en stor betydelse för den biologiska mångfalden. Gamla aspar koloniseras ofta av olika svampar
som gör veden lättarbetad för hackspettar som då kan bilda håligheter i veden. I dessa håligheter
kan även andra fåglar och däggdjur bo. Bomaterial från fåglar, trämjöl och exkrementer från
insekter

bildar

så

småningom

mulm

där

ytterligare

insektsarter

kan

leva

(Naturskyddsföreningen, 2015). Inslag av asp fanns i alla skogstyper. Det var dock inte så
många aspar som hittades, till exempel påträffades bara två aspar totalt i naturreservat. Sälg
nyttjas av ett stort antal djur och växter under hela deras livstid. Gamla sälgar koloniseras ofta
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av svampar, mossor och lavar (Naturskyddsföreningen, 2015). Sälg var ovanlig i vår studie och
återfanns endast i ett fåtal skogar (i en 40-årig skog samt på två hyggen). Ädellövträdet ek, är
kopplad till ungefär 1500 arter och är den art som har flest antal hotade insektsarter kopplade
till sig (Naturskyddsföreningen, 2015). Ek fanns i alla skogstyper förutom på hyggen. Mest asp,
sälg och ek fanns i 40-årig skog vilket kan tyda på att den biologiska mångfalden var störst i
denna skogstyp med avseende på detta.
Områden där det stått skog under lång obruten tid har ofta ett stort antal organismer knutna till
sig. Vissa arter behöver lång kontinuitet av skog för att de 1) behöver lång tid att växa sig stora
eller reproducera sig, 2) är beroende av gamla skogsstrukturer eller processer eller 3) är
beroende av de mikroklimat som finns där (Esseen et al., 1997). I skogar med lång kontinuitet
kan det finnas många gamla träd som kan erbjuda många olika livsmiljöer. Barken på ett
gammalt träd blir grov och skrovlig vilket ger en bra livsmiljö för svampar, mossor och lavar.
När gamla träd bryts ner inifrån bildas håligheter som används som boplats och skydd av
fladdermöss och fåglar som ugglor. Många fåglar bygger också sina bon i trädkronorna på
gamla träd (Länsstyrelsen i Örebro län, 2010). Med antagandet att träd med större diameter är
äldre än de med mindre diameter kan vi konstatera att naturreservat och avverkningsanmäld
skog hade många fler äldre träd än de andra skogstyperna. Detta kan tyda på att de har en större
biologisk mångfald. Att naturreservat och avverkningsanmäld skog hade fler äldre träd kan
även innebära att de haft längre kontinuitet av skog, vilket i sin tur kan tyda på en större
biologisk mångfald. Naturreservat hade dessutom störst variation av träddiameter vilket också
gynnar den biologiska mångfalden.

4.2 Lågor och högstubbar
Avverkning leder till att mängden död ved minskar, dels för att levande träd som skulle bli död
ved tas bort och dels för att den döda ved som finns förstörs av skogsbruksmaskiner (Larsson
et al., 2011). Bristen på död ved drabbar främst lavar, mossor och svampar (Sundberg et al,
2015), men är även en orsak till att fågeltätheten är tre gånger så stor i en naturskog som i en
produktionsskog i samma ålder (Esseen et al., 1997). Av fåglar är det framför allt hackspettar
som drabbas hårt då de är beroende av död ved som både häckningsplats och födokälla
(Czeszczewik & Walankiewicz, 2006). Död ved är även en viktig faktor för många insekter och
små däggdjur då den ger en skyddad, fuktig miljö med mycket föda och parningsplatser
(Dahlberg, 2011). En stark korrelation finns mellan mängden död ved och mångfalden av
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vedlevande arter (Stokland et al., 2004). Vedlevande arter är någon gång under sin livscykel
beroende av 1) död eller döende ved eller 2) andra vedlevande organismer (De Jong, Dahlberg
& Stokland, 2004). Vår studie visade att hyggen var den skogstyp som hade flest antal lågor
och högstubbar. Återigen vill vi poängtera att det inte fanns någon signifikant skillnad här, och
att resultatet därför inte är särskilt pålitligt. Minst antal högstubbar och lågor fanns i 40-årig
skog, vilket kan tyda på en lägre biologisk mångfald.
Av alla skogslevande arter är 25 % vedlevande, varav 40 % lever på lågor och 15 % på
högstubbar (för resterande arter är typ av ved okänd) (Stokland et al., 2004). Förekomst av lågor
och högstubbar är viktigt för att bibehålla den biologiska mångfalden i en skog (Fridman &
Walheim, 2000). I alla skogstyper fanns lågor och stubbar, men andelen högstubbar var ofta
låg. Variation av sammansättning av lågor och högstubbar var störst i naturreservat, men den
totala mängden lågor och högstubbar var, som tidigare nämnts, störst på hyggen. Detta kan tyda
på att dessa skogstyper hade störst biologisk mångfald med avseende på detta.
I alla skogstyper fanns död ved i alla nedbrytningsstadier, men det var nedbrytningsstadie 1
som dominerade. Störst variation av död ved fanns i avverkningsanmäld och 40-årig skog. Flest
arter lever på ved som är i nedbrytningsstadie 3, följt av stadie 2 och 4 (Figur 23). Vår studie
visade att det var mycket ont om sådan ved i alla skogstyper, särskilt på hyggen. Detta innebär
att livsmiljöer saknades för ett stort antal vedlevande arter. För att livsutrymme ska finnas för
dessa arter skulle diagrammen i Figur 21 istället behöva likna diagrammet i Figur 23.

Figur 23. Antal arter som lever på död ved i olika nedbrytningsstadier
(Stokland et al., 2004, s. 211).
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Flest vedlevande arter lever på grov död ved (ved som är över 30 cm i diameter) (Almstedt, de
Jong & Kruys, 2005; Fridman & Walheim, 1997). Det är idag stor brist på grov död ved
(Almstedt et al., 2005), vilket vi till viss del har kunnat se i vår studie. Störst variation och störst
antal av grova lågor och högstubbar fanns i naturreservat. Med avseende på detta skulle
naturreservaten kunna ha en större biologisk mångfald.

4.3 Antal håligheter och spår av brand
Håligheter är ett kännetecken för en skog med höga naturvärden (Naturvårdsverket, 2016). Träd
med håligheter är ofta värdefulla för flera olika arter av fåglar, insekter och fladdermöss. Ett
hål bildas ofta från en skada, till exempel då en gren gått av och området därefter angripits av
svamp. Med tiden bildas det mulm i håligheten. Träd med håligheter kan ha allt från någon liter
mulm, till flera kubikmeter, beroende på trädets och hålighetens storlek. De träd som har en
hålighet en bit ovanför marken och som har mycket mulm är de som har störst biologisk
mångfald (Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2008). Av skogstyperna vi undersökte var
naturreservat den skogstyp som uppvisade flest håligheter. I avverkningsanmäld skog hittades
inga håligheter alls. Små håligheter var de vanligaste i vår studie. Med avseende på mängden
mulm kan då dessa håligheter innehålla mindre, vilket ger en lägre biologisk mångfald gentemot
större håligheter.
Brand är den naturliga störning som har störst påverkan på den biologiska mångfalden då många
arter är direkt eller indirekt beroende av skog som har brunnit (Esseen et al., 1997). Skogar som
brunnit har hög diversitet av arter, mycket tack vare den stora andel död ved som bildats (Olsson
& Jonsson, 2010), men också för att den första tiden av den ekologiska successionen efter brand
brukar domineras av lövträd. Dessa lövrika skogar har visat sig vara en av de artrikaste
skogstyperna i Sverige. Idag har nästan ingen skog i Norden en naturlig brandregim och detta
beror huvudsakligen på att brandbekämpningen har blivit så effektiv samt att högstubbar tas
bort (många bränder börjar med att blixten slår ned i dessa) (Esseen et al., 1997). En
organismgrupp där flera arter behöver brand för att leva är lavar, då många arter växer på törved.
Törved är en kådrik tall som ofta har brandspår. Död ved av törved bildas många gånger efter
flertalet skogsbränder och kan bli flera hundra år gammal. Vid skogsskötsel skadas lätt denna
törved. Flertalet av de rödlistade arterna av lav är knutna till törved (Sundberg et al., 2015).
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I alla skogstyper vi besökt har vi sett spår av brand, dock visade naturreservaten många fler
brandspår än de andra. Detta tyder på att naturreservaten hade störst biologisk mångfald med
avseende på brandspår och detta kan tyda på att törved finns i dessa skogar, vilka är viktiga för
flertalet arter.

4.4 Framtidens skogar
Vår studie visade att naturreservat hade flest skogsstrukturer som kännetecknar skogar med
höga naturvärden. Detta tyder på att de hade en större biologisk mångfald gentemot de andra
skogstyperna. Hyggen var den skogstyp som uppvisade minst skogsstrukturer som
kännetecknar skogar med höga naturvärden vilket tyder på att den biologiska mångfalden var
minst på hyggen. I Östergötland är 25 % av skogarna 41-60 år (Riksskogstaxeringen, 2017).
Med tanke på att en så stor del av Östergötlands skogar befinner sig i denna åldersklass, kan
det vara oroväckande att dessa visade få tecken på strukturer som gynnar den biologiska
mångfalden. Död ved och grov död ved är viktig för den biologiska mångfalden. De 40-åriga
skogarna vi besökte hade få lågor och högstubbar och innehöll nästan ingen grov död ved, vilket
kan innebära att de har lägre biologisk mångfald. Dessa produktionsskogar har ungefär 40 år
kvar att växa innan de kommer att avverkas, vilket kan tyda på att de avverkningsanmälda
skogarna i framtiden kommer att ha en mindre andel död ved och grov död ved än vad de har
idag. De avverkningsanmälda skogarna vi besökte var den skogstyp som efter hyggen hade
mest lågor och högstubbar, dock hade de lite grov död ved.
En av de 40-åriga skogarna vi besökte hade tydliga spår av plöjning. Troligen har denna skog
hyggesplöjts då den planterades. Hyggesplöjning är en typ av markberedning där djupa fåror
skapas av maskiner. Denna metod är idag förbjuden i Sverige men var vanlig under 1970- och
1980-talet (Skogskunskap, u.å.). Metoderna i skogsbruket har idag förändrats, vilket kan leda
till att framtidens skogar kommer att se annorlunda ut jämfört med dagens 40-åriga och
avverkningsanmälda skogar. Skogsstyrelsens författningssamling (SKSFS 2013:2) reglerar
vilka hänsyn som ska tas vid avverkning i Sverige. Där står: “Vid all avverkning ska av hänsyn
till arter, kulturmiljön och landskapsbilden buskar och enstaka träd, trädsamlingar, och döda
träd lämnas kvar”. Exempel på levande och döda träd som bör sparas ges och några av dem är;
högstubbar, äldre lövträd i barrskog, levande träd och död ved med öppna brandspår samt träd
som är biologiskt värdefulla då de kan utgöra livsmiljö för en skyddsvärd art. Förutom
nationella lagar och riktlinjer kan skogsbolag ha egna riktlinjer för hur deras avverkning ska gå
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till. Forest Stewardship Council, FSC, och Programme for the Endorsement of Forest
Certification, PEFC, tillhandahåller skogscertifieringar för ett miljöanpassat skogsbruk (FSC,
u.å.; PEFC, 2013). Skogsbolaget Södra (2016) som är certifierat enligt har till exempel kravet
att alla naturvärdesträd och minst 10 träd per hektar ska sparas. Exempel på naturvärdesträd är
träd som visar öppna spår av brand, grova aspar, hålträd och träd med risbon i. Finns det inga
naturvärdesträd ska andra träd sparas för att högre naturvärden ska kunna utvecklas. Död ved
som kommer från naturvärdesträd ska sparas och man ska undvika att köra sönder högstubbar
och värdefulla lågor (Södra, 2016). Det finns alltså en del åtgärder som skogsbolag är skyldiga
att följa, men också riktlinjer som skogsbolag kan följa om de vill ta mer hänsyn till biologisk
mångfald. Hur dessa åtgärder och riktlinjer påverkar den biologiska mångfalden i praktiken ger
denna studie tyvärr inget svar på. Framtida studier kanske kan besvara denna fråga.

4.5 Förslag på biologiprojekt
För att anpassa vår studie till gymnasieskolan har vi valt att återskapa vårt arbete som ett
biologiprojekt för gymnasiekursen Biologi 1. Detta biologiprojekt innefattar en exkursion med
förberedelser och efterarbete. I ämnesplanen för Biologi 1 kommer följande punkter i det
centrala innehållet inom området ”Ekologi”, att behandlas (Skolverket, 2011, s. 3);
•!Naturliga

och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor om

bärkraft och biologisk mångfald.
•!Ekosystemens

struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt

ekosystemtjänster.
•!Populationers

storlek, samhällens artrikedom och artsammansättning samt faktorer som

påverkar detta.
Flera punkter i det centrala innehållet inom området ”Karaktär och arbetsmetoder” kommer
också att behandlas (Skolverket, 2011, s. 3);
•!Fältstudier och undersökningar inom ekologi inklusive användning av modern utrustning. [...]

Hur man identifierar organismer.
•!Bearbetning

av biologiska data med enkla statistiska metoder.

•!Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor.
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4.5.1 Förberedelse
Vi har tänkt oss en exkursion där eleverna gör ett arbete som till stor del liknar vårt, men som
är mindre omfattande. Genom att göra det kommer exkursionen att vara upplevelsebaserad,
vilket innebär att exkursionen innehåller aktiviteter där eleverna får arbeta praktiskt med
verkliga problem (Ballantyne & Packer, 2009). För att kunna titta på både ”naturliga och av
människan orsakade störningar” är det viktigt att flera olika skogstyper besöks. Eleverna får
då se den av människan skapade störningen avverkning och kan förhoppningsvis få se spår av
den naturliga störningen skogsbrand. Om resurserna och tiden är knapp rekommenderar vi att
försöka besöka ett naturreservat, en avverkningsanmäld skog samt ett hygge. Skogsdata (Le
Moine, u.å.) kan användas för att hitta avverkningsanmälda skogar. Vi tror att alla skogstyper
som ska besökas kan hinnas med under en dag om de ligger nära varandra.
Innan exkursionen är det bra med en genomgång där det förklaras vilka skogstyper som ska
besökas samt vad eleverna ska göra när de är ute i fält. Information om hur transekterna ska se
ut, vad som ska registreras i transekterna samt hur man mäter diameter och nedbrytningsstadie
skulle underlätta elevernas arbete när de väl är i skogen. Vi har utgått från vårt eget fältprotokoll
och skapat ett som är mer anpassat till gymnasieskolan (Bilaga 2). Eleverna kommer registrera
följande strukturer i sina fältprotokoll; arter av levande träd och deras diameter, diameter och
nedbrytningsstadie på död ved, antal håligheter och förekomst av brandspår. Eleverna ska
registrera träd och död ved som är 5 cm eller större i diameter. Då vi själva uppfattade sly som
svårare att artbestämma tror vi att eleverna också kan ha problem med detta. Något som
ytterligare kan förenkla artbestämningen av lövträden är att åka ut på exkursion då träden har
löv.

4.5.2 Exkursion
Vi tänker att eleverna ska få arbeta i fält på samma sätt som vi gjort. Under själva exkursionen
behandlas punkten ”Fältstudier och undersökningar inom ekologi inklusive användning av
modern utrustning. [...] Hur man identifierar organismer. ”. Tanken med exkursionen är inte
att eleverna ska få en stor mängd data, utan att de ska få testa på att arbeta ute i fält. I
ämnesplanen står det att eleverna ska använda modern utrustning. Vi skulle inte säga att
utrustningen som kommer att användas är särskilt modern, men eleverna kommer i alla fall att
få använda utrustning som ekologer skulle använt sig av om de skulle gjort samma
undersökning.
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Ute i fält rekommenderar vi att eleverna delas in i par som sedan gör en transekt i varje skogstyp
som besöks. Arbetar eleverna i par kan de turas om att utföra mätningarna och anteckna i
fältprotokollet och får på så sätt vara delaktiga hela tiden. Vi tror att en lagom stor transekt är
25 x 10 meter, alltså hälften så lång som vår transekt.
Som vi nämnt ovan ska eleverna artbestämma träden i transekterna, men vi tänker också att
eleverna ska försöka identifiera så många organismer som möjligt som finns i de olika
skogstyperna. Luppar, fältfloror och fältnycklar kan användas till detta. Kanske kan även spår
av större djur hittas? Som exempelvis exkrementer, fjädrar, fågelägg och bon. Om det är rätt
säsong kan också bestämningsnycklar för humlor från Humlesidan (Artdatabanken, 2009)
användas. Tanken är att eleverna efter exkursionen ska sammanställa en organismlista för varje
skogstyp, vad dessa ska användas till återkommer vi till längre fram.

4.5.3 Efterarbete
Efter exkursionen ska eleverna sammanställa och redovisa sina resultat på ett sätt som liknar
det vi har gjort i denna studie. Paren som arbetat i fält delas in i större grupper. De olika
områdena som ska redovisas fördelas mellan elevgrupperna så att alla inte gör samma sak.
Exempel på områden att redovisa är; variation av trädarter; variation av diameter på träd och
död ved; sammansättning av lågor, högstubbar och stubbar; nedbrytningsstadier; antal död ved;
antal håligheter och spår av brand. För att grupperna ska kunna sammanställa klassens resultat
måste eleverna få ta del av alla smågruppers resultat.
Grupperna får göra diagram för att på ett enkelt sätt redovisa sina resultat. Två lämpliga
dataprogram för detta är Excel och SPSS. När detta görs kan lektionen med fördel integreras
med matematikundervisningen. Frågor som kan diskuteras här är när medelvärde respektive
median borde användas, hur konfidensintervall fungerar och vad signifikanta skillnader
innebär. De olika grupperna presenterar därefter sina resultat för varandra där skillnader och
likheter mellan de olika skogstyperna tydliggörs. Förutom resultat presenteras också en analys
av metodval, arbetsprocess och felkällor. Om detta görs kommer följande punkter att behandlas;
”Bearbetning av biologiska data med enkla statistiska metoder” och ”Utvärdering av resultat
och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor.”.
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Efter att grupperna presenterat sina resultat för varandra får eleverna rita näringsvävar över de
olika skogar de har besökt och diskutera hur populationers storlekar, artrikedom samt
artsammansättning kan skilja sig åt mellan skogstyperna. Eleverna skulle också kunna fundera
över hur kolets, kvävets och vattnets kretslopp skiljer sig mellan skogstyperna. Genom detta
kan följande punkter behandlas; ”Populationers storlek, samhällens artrikedom och
artsammansättning samt faktorer som påverkar detta” och ”Ekosystemens struktur och
dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt ekosystemtjänster”.

4.5.4 Biologisk mångfald och framtidens skogar
Biologisk mångfald genomsyrar hela detta stora biologiprojekt. Redan under förberedelserna
inför exkursionen kan kopplingar mellan skogsstrukturer och biologisk mångfald göras för att
sedan kunna tas upp under varje moment i projektet. Vi tror att eleverna genom detta arbete
kommer att förstå hur viktigt det är med en biologisk mångfald för att ett ekosystem ska fungera
optimalt. Kontrasten mellan hygge och naturreservat kan vara stor och vi tror att eleverna
kommer att kunna se detta med blotta ögat. De kommer alltså se att den biologiska mångfalden
ser olika ut i dessa två skogstyper bara genom att besöka dem. När eleverna sedan börjar
analysera sina resultat och jämföra skogsstrukturer som tyder på högre eller lägre biologisk
mångfald kommer de att få en ännu tydligare bild av detta. Nu kommer de troligen också kunna
se att den biologiska mångfalden ser olika ut mellan ett naturreservat och en avverkningsanmäld
skog, men också att det finns likheter mellan dessa två skogstyper. Detta gör i sin tur att eleverna
kan börja koppla ihop skogsstrukturer med skogars egenskaper, till exempel att många träd med
grov diameter kan tyda på en skog med lång kontinuitet.
Vi tycker att det är viktigt att lyfta fram hur de svenska skogarna ser ut för eleverna och hur
skogsbruket påverkar den biologiska mångfalden och kanske på sikt, även oss. Avslutningsvis
kan biologiprojektet avrundas med en diskussion om hur framtidens skogar kommer att kunna
se ut. Hur tror eleverna att de svenska skogarna kommer att se ut när de är vuxna?
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7.!Bilagor
7.1 Bilaga 1
Kalhygge:
1 58.26854
2 58.17812
3 58.56239
4 58.52481
5 58.25849
6 58.32082
7 58.27856
8 58.27365
9 58.22943
10 58.34275
40-årig skog:
1 58.53962
2 58.49590
3 58.48575
4 58.59607
5 58.51840
6 58.48436
7 58.44372
8 58.31840
9 58.29023
10 58.27012

15.38427
15.97869
15.44547
15.48640
15.65713
15.66314
15.37981
15.43205
15.57488
15.61639

Avverkningsanmäld skog:
1 58.15944 14.70840
2 58.37508 15.37818
3 58.55410 15.41314
4 58.56453 15.44213
5 58.48987 15.84895
6 58.26865 14.80633
7 58.13209 15.36601
8 58.12080 15.38879
9 58.09461 15.90116
10 58.30236 15.56938

15.44973
15.85745
15.89644
15.49769
15.94981
15.98369
15.95964
15.47089
15.40929
15.39484

Naturreservat:
1 Lysings urskog
2 Göstrings urskog
3 Ycke urskog
4 Gemans rike
5 Säby västerskog
6 Bäckängsmon
7 Odensgöl
8 Vegalla
9 Hästenäs kyrkskog
10 Långserum
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58.14418
58.1948
58.12714
58.61963
58.25123
58.08434
58.32343
58.30553
58.27346
58.25845

14.78384
14.95505
15.40920
15.45521
15.76135
15.87007
16.13626
16.18816
16.25070
16.27947

7.2 Bilaga 2
Skogstyp:
Trädart (diameter)

Plats:

Koordinater:
5-10 cm

11-20 cm

21-30 cm

31-40 cm

41-50 cm

5-10 cm

11-20 cm

21-30 cm

31-40 cm

41-50 cm

Gran
Tall
Asp
Björk
Sälg
Ek
Övriga arter
Död ved (diameter) Markera L/S/H*
Nyligen död (1)
Lite nedbruten (2)
Måttligt nedbruten (3)
Mycket nedbruten (4)
Nästan helt nedbruten (5)
Små hål 2-15 cm

*Låga/Stubbe (<130 cm)/Högstubbe (>130 cm)

Stora hål >15 cm
Spår av brand (Ja/Nej)
Antal svamparter på träd/död ved
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Trädart (diameter)

51-60 cm

61-70 cm

71-80 cm

81-90 cm

91-100 cm

> 100 cm

51-60 cm

61-70 cm

71-80 cm

81-90 cm

91-100 cm

> 100 cm

Gran
Tall
Asp
Björk
Sälg
Ek
Övriga arter
Död ved (diameter) Markera L/S/H*
Nyligen död (1)
Lite nedbruten (2)
Måttligt nedbruten (3)
Mycket nedbruten (4)
Nästan helt nedbruten (5)
*Låga/Stubbe (<130 cm)/Högstubbe (>130 cm)
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