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1 Sammanfattning

Död ved är mycket viktigt för skogens ekosystem. Minskningen av död ved i dagens 
produktionsskogar har skapat ett stort problem för flertalet vedlevande arter. Denna studie 
gjordes för att ge en ökad kunskap om vilka faktorer som spelar in när det gäller förekomst 
och utbredning av de två vedlevande arterna Anastrophyllum hellerianum och Dicranum 
flagellare. Täckningsgraden av de två arterna undersöktes på lågor, tillsammans med 
faktorerna: art, diameter, nedbrytningsgrad, antal lågor i närheten, solexponering, 
markkontakt och fuktighet i mark. Tre typer av skogar inventerades. Studien visade att 
diameter/tillgänglig area, nedbrytningsgrad och solexponering var de viktigaste faktorerna 
som påverkade förekomst och utbredning av de två undersökta arterna. Utbredningen och 
sannolikheten för förekomst av arterna ökade med en ökad diameter samt med mer nedbrutna 
lågor, men minskade med ökad solexponering. Studien visade även att A. hellerianum 
föredrog lågor av nedbrytningsklass 5. Fördelningen av nedbruten ved var väldigt olika i de 
tre undersökta skogarna. I den urskogsartade skogen fanns stor volym död ved och många 
lågor av olika diameter och nedbrytningsklass. I produktionsskogen fanns endast ett fåtal 
lågor, varav ingen av större diameter och de flesta i tidigare nedbrytningsstadier. En slutsats 
av studien var att mängden död ved i brukade skogar verkar vara för liten för de båda 
undersökta arterna. Därför krävs en större mängd död ved i brukade skogar alternativt 
tillräckligt stor areal skyddad skog i landskapet för att långsiktligt bevara dessa arter.

Nyckelord: Anastrophyllum hellerianum, Dicranum flagellare, död ved, faktorers påverkan, 
krav på habitat

2 Inledning

Dagens skogsbruk har gjort att mängden död ved minskat kraftigt i landskapet. Mest har 
mängden långt nedbruten, grov död ved minskat (Siitonen, 2001). Detta kan således bli ett 
problem för vedlevande arter, inte minst för vedlevande mossor. Enligt Andersson och 
Hytteborn (1991) är artdiversiteten för mossor som lever på död ved högre i en naturlig skog 
än i en brukad, på grund av en större tillgång på lämpligt habitat och substrat, framförallt 
grova relativt långt nedbrutna lågor (liggande döda träd). För att en vedlevande art ska kunna 
finnas kvar i en lokal krävs en kontinuerlig tillförsel av död ved i takt med att detta substrat 
bryts ner och blir otjänligt för arten, liksom tillräckligt mycket död ved i området (Herben et 
al., 1991; Siitonen, 2001). Relativt få artspecifika studier har dock gjorts på vedlevande 
mossor vad gäller krav på sitt habitat. För att frambringa mer kunskap i vad exempelvis antal 
närliggande lågor, nedbrytningsstadium och diameter hos lågor egentligen har för betydelse 
för förekomst och utbredning av vedlevande mossor genomfördes denna undersökning. 
Undersökningen fokuserades på de två mossorna Anastrophyllum hellerianum 
(vedtrappmossa) och Dicranum flagellare (flagellkvastmossa), vilka båda är begränsade av 
substratet död ved (Kimmerer, 1994; Pohjamo, 2008).

Anastrophyllum hellerianum är en liten levermossa som enligt Söderström (1993) endast lever 
på nedbruten ved. Arten växer främst på grova barrlågor i relativt sent nedbrytningsstadium 
(Söderström, 1993). Anastrophyllum hellerianum förekommer framför allt i barrskogar med 
höga naturvärden (Nitare, 2000). Arten fungerar som signalart och i Östergötland signalerar 
arten områden med hög kontinuitet av lågor i olika nedbrytningsstadier (Nitare, 2000). 
Anastrophyllum hellerianum är rödlistad i kategorin ”nära hotad” (Gärdenfors, 2010). Det är 
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därför extra viktigt att ha kunskap om denna arts krav på sitt habitat.

Dicranum flagellare är en bladmossa som även den växer på långt nedbruten död ved 
(Nitare, 2000). Arten verkar leva på relativt torra lågor jämfört med A. hellerianum. 
Dicranum flagellare fungerar också som signalart och signalerar skogsmiljöer med höga 
naturvärden med kontinuerlig förekomst av död ved (Nitare, 2000).

Syftet med undersökningen var att studera hur ett antal faktorer påverkar förekomst och 
utbredning av de två mossorna Anastrophyllum hellerianum och Dicranum flagellare, samt att 
förklara sambanden mellan faktorerna och arterna matematiskt och biologiskt. Dessutom 
syftade undersökningen till att peka ut de viktigaste faktorerna som påverkar förekomst och 
utbredning av de båda arterna. Det yttersta målet var att få fram tröskelvärden för de olika 
faktorerna och genom dessa ta reda på vilka krav de två mossorna har på sitt habitat. 
Undersökningen syftade även till att spegla tillståndet för död ved i tre olika typer av skogar: 
en urskogsartad skog, en brukad skog och ett mellanting mellan de båda andra 
(i undersökningen kallad buffertskog).

3 Material och metod

3.1 Inventering av död ved i tre olika typer av skogar

Tre olika typer av skogar i närheten av Ulrika, Östergötland, har undersökts och jämförts. De 
tre olika skogarna valdes ut för att jämföra mängden död ved i barrskogar med olika 
användningsområden och med olika lång kontinuitet av död ved. Dessutom krävdes detta för 
att få en stor variation inom de undersökta faktorerna.

Den första skogen som undersöktes var den urskogsartade delen av Ycke naturreservat som 
länge varit skyddad, först som domänreservat och på senare år som naturreservat. Det är en 
blandbarrskog som även innefattar kärrpartier med en dominans av klibbal. Kärret i södra 
delen av skogen kunde inte inventeras på grund av oframkomlighet, men förutom detta 
inventerades hela denna skog på ca 10 hektar.

Den andra skogen i undersökningen var den del av Ycke naturreservat som blev naturreservat 
år 2010. Även detta är en blandbarrskog. Skogen består av fragment av gammelskog 
sammanbundna med tidigare brukad äldre skog, men även med inslag av mycket ung skog. 
Flera av de yngre områdena valdes bort på grund av att de inte var intressanta för 
undersökningen. Även vissa branter som varit allt för otillgängliga har undantagits från 
undersökningen. Dessutom inventerades inte den nordligaste delen av skogen på grund av 
tidsbrist. Totalt inventeras ca 35 av skogens 57 hektar. Denna skog har benämts buffertskog i 
undersökningen och sågs som ett mellanting mellan de båda andra skogarna.

Den tredje skogen som undersöktes var en brukad äldre barrskog på ca 10 hektar. Den ligger 
cirka 2 km nordost om Ycke naturreservat. Skogen valdes ut genom att undersöka flygbilder 
över området. För att få stor möjlig variation hos den döda veden  valdes en så gammal skog 
som möjligt.

Inventeringen i fält utfördes genom att transekter, med ett avstånd av 15 meter från varandra, 
lades från norr till söder i de tre olika skogarna. Var femtonde meter längs transekterna 
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skapades en mätpunkt. Alla lågor som hade någon del av sin nedre halva (närmast basen) i ett 
område med en radie på 2,5 meter runt mätpunkten undersöktes. Med hjälp av ett utarbetat 
fältprotokoll antecknades faktorerna nedan. Transekterna och mätpunkterna numrerades och 
märktes ut på karta för att kunna följas i sammanställningen av data. Endast lågor med en 
diameter > 10 cm inkluderades i undersökningen. Inventeringen utfördes under 15 dagar 
mellan den 4:e och 26:e april 2011. Nedan beskrivs de faktorer som registrerades.

3.1.1 Täckningsgrad av A. hellerianum och D. flagellare

Täckningsgraden av de två arterna uppskattades i kvadratcentimeter över hela lågan. Som 
hjälpmedel för detta användes linjal samt genomskinligt rutat papper.

3.1.2 Diameter

En lågas diameter mättes i brösthöjd, det vill säga cirka 150 cm från lågans bas. Diametern 
mättes med hjälp av en klave.

3.1.3 Längd

En lågas längd mättes från basen till toppen. I de fall en låga gått av räknades hela längden av 
alla delar. Om inte alla delar kunde hittas räknades lågans längd där den kunde urskiljas. I de 
fall de olika delarna av en låga låg mycket långt ifrån varandra räknades dock delarna som 
separata lågor.

3.1.4 Nedbrytningsgrad

En lågas nedbrytningsgrad klassificerades i en åttagradig skala (efter McCullough, 1948):
1: Intakt bark och barren kvar.
2: Intakt bark och med eller utan tecken på att barken håller på att spricka upp.
3: Utan bark men med hård ved eller med uppsprucken bark som finns kvar i fläckar
4: Tydlig kontur och påbörjad nedbrytning (början till mjuk ved).
5: Tydlig kontur, längre hunnen nedbrytning och lösa fragment av ved (mjuk ved).
6: Otydlig, deformerad kontur och spridda fragment av ved kvar.
7: Otydlig kontur, långt framskriden nedbrytning och få eller inga vedfragment kvar. Finns 

fragment är de lätta att smula sönder.
8: Mycket otydlig kontur. Praktiskt taget helt nedbrutet träd.

3.1.5 Antal lågor

Antalet lågor räknades i ett område med en radie på 5 meter runt lågan. Endast lågor med 
någon del av lågans undre halva (närmast basen) inom området räknades. Dessa lågors 
nedbrytningsgrader klassificerades även enligt metoden ovan.

3.1.6 Solexponering

En lågas solexponering uppskattades i procent av hur stor del av dagen lågan var solbelyst. 
Detta gjordes genom att uppskatta hur öppen krontäckningen var i riktningarna söder, öster 
och väster, i procent av lågans totala möjliga solexponering.

3.1.7 Markkontakt

En lågas markkontakt uppskattades i procent av lågans totala möjliga markkontakt. Som 
markkontakt räknades kontakt med marken eller med stenar eller berg. En låga bedömdes inte 
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ha markkontakt om endast lågans grenar hade markkontakt. En låga bedömdes heller inte ha 
markkontakt om den endast hade kontakt med en annan låga.

3.1.8 Art

Målsättningen var att artbestämma alla lågor, som Pinus sylvestris (gran) eller Picea abies 
(tall). De lågor som inte kunde artbestämmas betecknades som ”okänd”.

3.1.9 Fuktighet i mark

Markens fuktighet runt lågan klassificerades som ”torr”, ”frisk” eller ”fuktig”. Detta gjordes 
genom att undersöka vilka arter som dominerade fält- och bottenskiktet i området, enligt 
Arnborg (1990). Dessutom undersöktes grundvattenytans djup genom en uppskattning av 
terrängen i området, enligt Karltun et al. (1998). Genom att väga samman dessa två 
komponenter skapades en förenklad klassificeringsskala för fuktighet i mark.

3.2 Statistisk metod

Efter inventeringen sammanställdes data och programmet Statistica 10 för Windows användes 
för analyserna. Först ritades diagram upp i programmet för att ge en överblick över insamlat 
data. Därefter gjordes korrelationsanalyser för att utreda i vilken utsträckning de undersökta 
faktorerna var korrelerade. Sedan användes den statistiska metoden Poissonregression (med 
log-linkfunktion) för att undersöka statistisk signifikans för insamlat data samt för att kunna 
jämföra betydelsen av de olika faktorerna på utbredningen av arterna. Binomial regression 
(med logit-linkfunktion) användes för att undersöka statistisk signifikans samt för att kunna 
jämföra betydelsen av de olika faktorerna när det gällde förekomst av arterna. En 
konfidensgrad på 95% har använts i samtliga fall.

De faktorer som bedömdes som mest betydelsefulla för varje art undersöktes vidare. Detta 
gjordes genom att för det första ta fram ekvationen för sannolikheten för förekomst av en art 
vid ett visst värde för en viss faktor, genom den linjära respons som kunde antas föreligga. 
Detta gjordes för att kunna uttrycka sambandet mellan faktorerna och arterna matematiskt.  
För det andra togs predikterade sannolikheter fram för de mest betydelsefulla faktorerna och 
en graf skapades över dem, för att kunna upptäcka eventuella tröskeleffekter hos faktorerna.

Till sist beräknades och sammanställdes tabeller och diagram över mängd död ved i de tre 
olika skogarna samt dess nedbrytningsstadier för att spegla tillståndet för död ved i skogarna.

3.2.1 Modifiering av faktorer

Med hjälp av faktorerna diameter och längd beräknades ett ungefärligt värde på lågornas 
halva mantelyta (vilket kan anses vara den möjliga tillgängliga arean, då mossorna endast 
växter på den övre delen av lågan), med hjälp av Ekvation 1. Även denna nya faktor (area) 
användes i den statistiska undersökningen.

Tillgänglig area = (π * radie * längd) / 2 (1)

Faktorn ”antal lågor i närheten av den undersökta lågan” modifierades inför den statistiska 
analysen genom att enbart ta med antalet lågor av nedbrytningsklasserna 3-6. Detta eftersom 
fynd av arterna endast gjordes på lågor av dessa nedbrytningsklasser.
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På grund av att regression (generalized linear model) användes krävdes en modifiering av data 
för de faktorer som uppvisade en unimodal fördelning. Vid analysen av faktorn 
”nedbrytningsgrad” togs klasserna 6-8 bort och vid analysen av faktorn ”fuktighet i mark” 
togs klassen ”torr” bort. Vid analysen av faktorn ”art” togs klassen ”okänd” bort, då den inte 
ansågs vara meningsfull.

För analysen av tillståndet för död ved beräknades även ett ungefärligt värde på volymen av 
den döda veden, med hjälp av Ekvation 2.

Volym = (π * radie2 * längd) / 3 (2)

4 Resultat

4.1 Faktorernas påverkan på förekomst och utbredning

Ett antal korrelationer mellan faktorerna var signifikanta (Tabell 1). De tre faktorerna 
diameter, längd och area hade dock en mycket stark korrelation med varandra. Faktorerna 
nedbrytningsgrad och markkontakt korrelerade också relativt starkt, liksom faktorerna 
solexponering och fuktighet. Korrelationerna innebär att ett mer eller mindre starkt samband 
fanns mellan faktorerna.

Tabell 1: Korrelationsmatris med korrelationskoefficienter för faktorerna i undersökningen.  
De koefficienter markerade med fet stil var signifikanta (p < 0,05).

Art Diameter Längd Area
Nedbr.
grad

Solexp.
Mark-
kont.

Fuktigh.
Antal 
lågor

Art 
(gran/tall/okänt)

1 -0,04 -0,13 -0,09 0,22 -0,04 0,21 -0,01 0,02

Diameter (cm) -0,04 1 0,74 0,91 0,01 0,05 -0,13 0,08 0,1

Längd (m) -0,13 0,74 1 0,9 -0,18 0,01 -0,3 0,1 0,12

Area (m²) -0,09 0,91 0,9 1 -0,09 0,04 -0,23 0,09 0,12

Nedbrytnings-
grad (1-8)

0,22 0,01 -0,18 -0,09 1 -0,03 0,64 0 0,12

Solexponering 
(%)

-0,04 0,05 0,01 0,04 -0,03 1 0 -0,41 0,11

Markkontakt 
(%)

0,21 -0,13 -0,3 -0,23 0,64 0 1 -0,01 0,04

Fuktighet 
(torr/frisk/fuktig)

-0,01 0,08 0,1 0,09 0 -0,41 -0,01 1 -0,09

Antal lågor 
(klass 3-6)

0,02 0,1 0,12 0,12 0,12 0,11 0,04 -0,09 1

Samtliga faktorer gav en signifikant effekt på utbredningen av A. hellerianum då detta 
undersökts med hjälp av Poissonregression (Tabell 2). Faktorerna diameter, längd och area var 
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de mest betydelsefulla för utbredningen av A. hellerianum, eftersom dessa faktorer fick störst 
testvärde. Dessa faktorer var dock mycket starkt korrelerade (Tabell 1). Antal lågor i närheten, 
nedbrytningsgrad och solexponering var de näst mest betydelsefulla faktorerna, i nämnd 
ordning. När det gäller D. flagellare så hade endast faktorerna diameter, längd, area, 
solexponering, fuktighet och nedbrytningsgrad en signifikant effekt på utbredningen av arten 
(Tabell 2). Störst effekt hade faktorn nedbrytningsgrad, följt av faktorerna diameter och 
solexponering.

Tabell 2: Effekten av de undersökta faktorerna på utbredning av de två undersökta arterna,  
med hjälp av Poissonregression. De värden markerade med fet stil var signifikanta 
(p < 0,05). Antal undersökta lågor (N) i analysen var 505 st varav A. hellerianum förekom på 
51 st och D. flagellare på 7 st.
A. hellerianum 
(utbredning)

Frihetsgrader Testvärde p 

Art 1 40,1 <0,001
Diameter 1 248703,9 <0,001
Längd 1 61328,3 <0,001
Area 1 212560,0 <0,001
Solexponering 1 23196,4 <0,001
Markkontakt 1 2557,5 <0,001
Fuktighet 1 4620,2 <0,001
Antal lågor (3-6) 1 55446,7 <0,001
Nedbrytningsgrad 1 34786,3 <0,001

D. flagellare 
(utbredning)

Frihetsgrader Testvärde p 

Art 1 0,9 0,342
Diameter 1 99,2 <0,001
Längd 1 10,8 0,001
Area 1 25,2 <0,001
Solexponering 1 60,7 <0,001
Markkontakt 1 0,9 0,332
Fuktighet 1 20,9 <0,001
Antal lågor (3-6) 1 2,2 0,139

Nedbrytningsgrad 1 211,3 <0,001

Endast faktorerna art, diameter, solexponering, markkontakt, fuktighet och nedbrytningsgrad 
gav en signifikant effekt på förekomst av A. hellerianum (Tabell 3). Störst effekt gav 
nedbrytningsgrad, följt av markkontakt och diameter. För förekomst av D. flagellare så hade 
endast faktorerna markkontakt, nedbrytningsgrad och diameter en signifikant effekt 
(Tabell 3).
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Tabell 3: Effekten av faktorerna på förekomst av de två undersökta arterna, med hjälp av  
binomial regression. De värden markerade med fet stil var signifikanta (p < 0,05). Antal  
undersökta lågor (N) i analysen var 505 st varav A. hellerianum förekom på 51 st och  
D. flagellare på 7 st.
A. hellerianum 
(förekomst)

Frihetsgrader Testvärde p 

Art 1 6,7 0,009
Diameter 1 13,2 <0,001
Längd 1 0,0 0,985
Area 1 2,2 0,135
Solexponering 1 6,6 0,010
Markkontakt 1 13,7 <0,001
Fuktighet 1 4,0 0,044
Antal lågor (3-6) 1 0,3 0,615
Nedbrytningsgrad 1 56,8 <0,001

D. flagellare (förekomst) Frihetsgrader Testvärde p 

Art 1 2,4 0,119
Diameter 1 4,1 0,043
Längd 1 0,0 0,857
Area 1 0,2 0,624
Solexponering 1 0,0 0,893
Markkontakt 1 6,9 0,009
Fuktighet 1 0,1 0,775
Antal lågor (3-6) 1 0,2 0,642

Nedbrytningsgrad 1 6,0 0,015

Sammanfattningsvis var de mest betydelsefulla faktorerna för A. hellerianum 
nedbrytningsgrad, markkontakt, diameter, längd, area, antal lågor och solexponering (Tabell 2 
och 3). Då vissa av dessa faktorer var korrelerade (Tabell 1) valdes endast ett par faktorer ut 
för att undersökas närmare. Dessa faktorer var nedbrytningsgrad, area och solexponering. De 
mest intressanta faktorerna för D. hellerianum var markkontakt, nedbrytningsgrad, diameter, 
area, solexponering och art (Tabell 2 och 3). Faktorerna nedbrytningsgrad, solexponering och 
diameter valdes ut för att undersökas närmare.

4.2 Samband mellan faktorer och arter samt tröskeleffekter

De matematiska sambanden mellan arter och faktorer, enligt binomial modell, har 
sammanställts i Tabell 4. Varje ekvation ger sannolikheten för att en art förekommer vid ett  
visst värde för en speciell faktor. Sambanden var sådana att för area, diameter och 
nedbrytningsgrad ökade sannolikheten för förekomst av arterna med ökat värde på faktorn. 
För solexponering däremot minskade sannolikheten för förekomst av arterna med ökad 
solexponering (Tabell 4).
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Tabell 4: Matematiskt samband mellan faktorer och förekomst av de vedlevande mossorna.  
Ekvationerna ger sannolikheten (P) för förekomst av en art vid ett visst värde (x) för en viss  
faktor.
A. hellerianum Ekvation

Area (m2) P=e(0,065 x−2,520)/(1+ e(0,065 x−2,520))

Nedbrytningsgrad P=e(1,531 x−8,263)/(1+ e(1,531 x−8,263))

Solexponering (%) P=e(−0,041 x−1,712)/ (1+ e(−0,041 x−1,712))

D. flagellare Ekvation

Diameter (cm) P=e(0,052 x−5,543) /(1+ e(0,052 x−5,543))

Nedbrytningsgrad P=e(2,183 x−13,677)/ (1+ e(2,183 x−13,677))

Solexponering (%) P=e(−0,004 x−4,139)/(1+ e(−0,004 x−4,139))

För de olika faktorerna i Tabell 4 undersöktes om predikterade sannolikheter uppvisade något 
som visuellt kunde urskiljas som ett tröskelvärde. Den enda faktorn som gjorde detta var 
nedbrytningsgrad, för förekomst av A. hellerianum (Figur 1). För att A. hellerianum ska ha 
någon större sannolikhet att förekomma krävs i stort sett en låga av nedbrytningsklass 5 
(Figur 1).

Figur 1: Predikterade sannolikheter för förekomst av A. hellerianum, med konfidensintervall  
på 95%, mot nedbrytningsgrad. För arten står 1 för förekomst och 0 för icke förekomst.
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4.3 Tillståndet för död ved i tre olika skogar

Inga fynd av de två undersökta vedlevande arterna gjordes i den brukade skogen. Däremot 
gjordes fynd både i den urskogsartade skogen och buffertskogen.

Den urskogsartade skogen hade flest undersökta lågor per hektar (Tabell 5), vilket innebär att 
flest lågor påträffades där med hjälp av den använda metoden. Även buffertskogen hade 
relativt många undersökta lågor per hektar medan den brukade skogen hade betydligt färre. 
Lågorna i den brukade skogen hade även få närliggande lågor i jämförelse med de båda andra. 
Lågorna i den urskogsartade skogen hade fler närliggande lågor i de nedbrytningsklasser som 
passar de undersökta arterna, medan buffertskogen hade fler närliggande lågor då även de 
mindre nedbrutna lågorna togs med (endast sju lågor i nedbrytningsklass 7 eller högre 
hittades).

Tabell 5: Mängd död ved i de tre undersökta skogarna: urskogsartad skog, buffertskog och  
brukad skog.

urskog buffert brukad skog

Antal undersökta lågor/ha 14,8 12,8 1,3

Antal närliggande lågor i snitt klass 3-6 1,39 1,21 0,23

Antal närliggande lågor i snitt totalt 1,88 1,95 0,46

I den urskogsliknande skogen hittades störst volym död ved per hektar (Figur 2). Nästan 
hälften så mycket fanns i buffertskogen och volymen död ved i den brukade skogen var 
mycket liten i jämförelse med i de båda andra skogarna (Figur 2).

Figur 2: Volym död ved per hektar för de tre undersökta skogarna: urskogsartad skog,  
buffertskog och brukad skog.
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Störst volym död ved per hektar av nedbrytningsklass 1 och 2 hittades i buffertskogen, medan 
störst volym i nedbrytningsklasserna 3-7 hittades i den urskogsartade skogen (Figur 3). Lite 
volym död ved i alla nedbrytningsklasser hittades i den brukade skogen. Inga lågor hittades i 
nedbrytningsklass 8.

Figur 3: Volym död ved per hektar i varje nedbrytningsklass för de tre undersökta skogarna:  
urskogsartad skog, buffertskog och brukad skog.

Flest lågor av större diameter än 30 cm fanns i den urskogsartade skogen (Figur 4). I både 
buffertskogen och den brukade skogen fanns främst lågor av mindre diameter.

Figur 4: Antal lågor per hektar av olika diameter för de tre undersökta skogarna:  
urskogsartad skog, buffertskog och brukad skog.
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5 Diskussion

5.1 Faktorernas påverkan

En faktor som visade sig ha betydelse för både förekomst och utbredning av både 
A. hellerianum och D. flagellare var nedbrytningsgrad (Tabell 2 och 3). Det matematiska 
sambandet mellan nedbrytningsgrad och de båda arterna visade att ju mer nedbruten en låga 
är desto större är sannolikheten för förekomst av arterna (Tabell 4). Grafer över predikterade 
sannolikheter för förekomst av A. hellerianum visade att en låga i stort sett måste vara av 
nedbrytningsklass 5 för att ha någon sannolikhet att hysa arten (Figur 1). Detta värde kan ses 
som ett tröskelvärde, att artens krav på sitt habitat är att lågan är av nedbrytningsklass 5. I 
nedbrytningsklasserna 6-8 hittades färre och mindre utbredda fynd av arterna, vilket innebär 
att responsen var unimodal. Studien visar således att de undersökta arterna kräver lågor av 
intermediärt nedbrytningsstadium, vilket stödjs av tidigare undersökningar som visat att 
A. hellerianum främst förekommer på just sådana lågor (Laaka-Lindberg et al., 2005).

Faktorn nedbrytningsgrad var relativt starkt korrelerad med faktorn markkontakt. Ju mer 
nedbruten en låga var desto mer markkontakt hade den. På grund av denna korrelation sågs 
inte markkontakt som en relevant faktor i sig själv, utan som ett resultat av nedbrytningsgrad. 
Förutom faktorn nedbrytningsgrad kunde inga tröskelvärden hittas för någon annan faktor. 
Detta innebär antingen att fler studier krävs för att finna dessa, eller att det helt enkelt inte  
finns några tröskelvärden, då responsen är helt linjär. För att ta reda på vilket alternativ som 
stämmer krävs fler liknande undersökningar.

De undersökta lågornas diameter var en annan faktor som hade stor betydelse både för 
förekomst och utbredning av de båda arterna (Tabell 2 och 3). Vid undersökningen av 
sambandet mellan diameter och förekomst av D. flagellare visade det sig att ju större diameter 
en låga har desto större är sannolikheten att arten förekommer (Tabell 4). Detta samband 
gäller även mellan faktorn area och A. hellerianum. Under undersökningen uppstod frågan om 
det är just diametern som är av betydelse eller om det är den tillgängliga arean. Enligt  
Dahlberg och Stokland (2004) har vedlevande arter lättare att etablera sig ju grövre dimension 
en låga har. Grova lågor är mer långlivade och ger bättre förutsättningar för konkurrenssvaga 
arter (Dahlberg & Stokland, 2004). När det gäller utbredning av de båda arterna visade sig 
även arean vara en viktig faktor, men detta gällde inte för förekomst av arterna. Detta skulle 
kunna innebära att grova lågor krävs för etablering men för att arterna ska kunna breda ut sig 
krävs även en stor area. Faktorerna diameter, area och längd var dock de som var mest 
korrelerade. Detta är naturligt, speciellt eftersom arean beräknades med hjälp av faktorerna 
längd och diameter. Eftersom dessa faktorer var så korrelerade måste de ses som i stort sett 
samma faktor. Resultatet stödjer dock tidigare undersökningar, att diametern på lågor har stor 
betydelse för vedlevande arter (Dahlberg & Stokland, 2004; Söderström, 1993).

En tredje faktor som hade stor betydelse för både utbredningen av A. hellerianum och 
D. flagellare var solexponering (Tabell 2). Denna faktor var även av betydelse när det gäller 
förekomst av A. hellerianum, dock var den inte signifikant för förekomst av D. flagellare  
(Tabell 3). De matematiska sambanden visar att ju mindre solexponering en låga har desto 
större är sannolikheten för förekomst av de båda arterna (Tabell 4). Resultaten visade även att 
ju mer solexponering en låga hade desto mindre utbredning av A. hellerianum hade den. Detta 
resultat stämmer i stort sett överens med tidigare studier som visat att vedlevande mossor 
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föredrar skuggiga, fuktiga miljöer (Dahlberg & Stokland, 2004). Faktorn solexponering var 
relativt starkt korrelerad med fuktighet (Tabell 1), genom att ju mer solexponering en låga 
hade desto torrare var området där den låg. Faktorn fuktighet var dock av kategorityp, varför 
den inte riktigt går att rangordna. Detta gäller även för faktorn art.

När det gäller de matematiska sambanden mellan faktorerna och arterna hade ett alternativ 
varit att beskriva ett multipelt samband genom en multipel regression. Detta var inte aktuellt i  
det här fallet, då för få fynd av arterna omöjliggjorde detta. Däremot skulle detta vara 
önskvärt i kommande studier, då ett multipelt samband skulle kunna ge en mer realistisk 
prediktionsmodell.

En faktor som inte togs med i undersökningen, men som troligen hade betydelse för lågornas 
tillgängliga yta, och därmed arternas utbredning och förekomst, var förekomsten av vanliga 
markmossor som Hylocomium splendens (husmossa) och Pleurozium schreberi (väggmossa). 
Fanns det mycket sådan mossa runt lågan samt på den verkade det som att chansen att hitta de 
sökta vedlevande mossorna var liten, antagligen på grund av att den tillgängliga ytan 
minskade då konkurrensstarka arter tog över den tillgängliga ytan. Detta kan vara en 
intressant faktor att utreda närmare i kommande undersökningar. Speciellt viktig kan denna 
faktor ha varit i de undersökta skogarna eftersom de överlag hade mycket markmossor. Detta 
kan vara en orsak till varför inga lågor i nedbrytningsklass 8 hittades.

5.2 Tillståndet för död ved

I den urskogsartade skogen undersöktes flest lågor per hektar (Tabell 5). Detta borde tyda på 
att det totalt sett fanns flest lågor i denna skog. Även i buffertskogen undersöktes ett större 
antal lågor, i jämförelse med den brukade skogen där ett litet antal lågor undersöktes per 
hektar. I den brukade skogen hade lågorna också ett litet antal närliggande lågor till skillnad 
från i de båda andra typerna av skogar. Slutsatsen blir att det finns betydligt färre lågor i en 
brukad skog än i de andra typerna av skogar. Det fanns även mindre volym död ved per hektar 
i den brukade skogen än i de andra skogarna och i den urskogsliknande skogen fanns betydligt 
mer än i de andra (Figur 2).

I buffertskogen hittades en större volym mindre nedbruten död ved samt fler lågor och 
närliggande lågor som var mindre nedbrutna jämfört med i den urskogsartade skogen (Figur 3 
och Tabell 5). Detta har antagligen orsakats av stormarna på senare år. I urskogen fanns dock 
en större volym samt fler mer nedbrutna lågor än i buffertskogen, vilket tyder på en längre 
kontinuitet av död ved. I den brukade skogen fanns främst mindre nedbrutna lågor (Figur 3).

Flest lågor av diameter 10-20 cm samt 21-30 cm fanns i buffertskogen (Figur 4). Även detta 
kan vara ett resultat av de senaste årens kraftiga stormar. De lågor som var större än 30 cm i 
diameter fanns främst i den urskogsartade skogen. Detta är antagligen en följd av att träden i 
denna skog är äldre och således har en större diameter. Lågorna i den brukade skogen hade 
endast en diameter på mindre än eller lika med 40 cm (Figur 4). Detta är antagligen att  
resultat av att större döda träd i den brukade skogen blivit bortforslade.

Eftersom en kontinuerlig tillförsel av död ved samt tillräckligt mycket död ved krävs för att 
vedlevande arter ska kunna leva i en lokal (Herben et al., 1991; Siitonen, 2001), blir de få och 
tunna lågorna i den brukade skogen ett problem för dessa arter. Eftersom inga fynd av arterna 
gjordes i denna skog kan det antas att arterna inte har tillräckligt med lämpligt substrat där.
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5.3 Slutsats

Diameter/area, nedbrytningsgrad och solexponering visade sig vara de viktigaste faktorerna 
för förekomst och utbredning av A. hellerianum och D. flagellare. Utbredningen av arterna 
ökade, liksom sannolikheten för förekomst av arterna, med diameter/arean, liksom med ökad 
nedbrytningsgrad. Sannolikheten för förekomst av arterna minskade med ökande 
solexponering. Faktorernas påverkan på utbredning och förekomst av arterna stödjer tidigare 
undersökningar.

Nedbrytningsgrad var den enda faktorn som visade någon form av tröskelvärde, vilket för 
förekomst av A. hellerianum var klass 5. Den slutsats som kan dras är att denna art föredrar 
lågor av intermediärt nedbrytningsstadium.

Tillståndet för död ved visade sig vara mycket olika i den urskogsartade skogen och i den 
brukade skogen. En större mängd död ved, i fler nedbrytningsklasser och av större diameter, 
fanns i den urskogsartade skogen. Då den brukade skogen saknade förekomst av de båda 
undersökta arterna verkar mängden död ved i denna skog vara för liten för dessa arter. För att 
långsiktigt bevara arter beroende av död ved krävs således att mer samt grövre död ved 
lämnas i brukade skogar, eller att tillräckligt stor areal skog skyddad från skogsbruk upprättas.

6 Tack
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mycket under arbetets gång. Tack även Maria Flink och Lina Jerrå som medverkade under 
inventeringen.

7 Referenser

Andersson, L. och Hytteborn, H. (1991) Bryophytes and Decaying Wood: A Comparison 
between Managed and Natural Forest. Holarctic Ecology 14:121-130.

Arnborg, T. (1990) Forest Types of Northern Sweden: Introduction to and Translation of 'Det 
nordsvenska skogstypsschemat'. Vegetatio 90:1-13.

Dahlberg, A. och Stokland, J. N. (2004) Vedlevande arters krav på substrat – sammanställning 
och analys av 3600 arter. Rapport 2004:7 Skogsstyrelsen, Jönköping.

Gärdenfors, U. (ed.) (2010) Rödlistade arter i Sverige 2010. ArtDatabanken, SLU, Uppsala

Herben, T., Rydin, H. och Söderström, L. (1991) Spore Establishment Probability and the 
Persistence of the Fugitive Invading Moss, Orthodontium Lineare: A Spatial Simulation 
Model. Oikos 60:215-221.

Karltun, E., Odell, G., Löfgren, O. och Carlsson, E. (1998) Fältinstruktion för 
ståndortskartering av permanenta provytor vid riksskogstaxeringen. Institutionen för skoglig 
marklära, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala.

13



Kimmerer, R. W. (1994) Ecological Consequences of Sexual versus Asexual Reproduction in 
Dicranum flagellare and Tetraphis pellucida. The Bryologist 97:20-25.

Laaka-Lindberg, S., Pohjamo, M. och Korpelainen, H. (2005) Niche Breadth and Niche 
Overlap in Three Epixylic Hepatics in a Boreal Old-growth Forest, Southern Finland. Journal  
of Bryology 27: 119–127.

McCullough, H. A. (1948) Plant Succession on Fallen Logs in a Virgin Spruce-Fir Forest. 
Ecology 29:508–513. doi:10.2307/1932645

Nitare J. (red.) (2000) Signalarter – indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. 
Skogsstyrelsen, Jönköping.

Pohjamo, M. (2008) Should I stay or should I go?: Reproductive and dispersal strategies of 
site-specific liverwort species. Publicerad doktorsavhandling i botanik från Helsingfors 
universitet, biovetenskapliga fakulteten, institutionen för bio- och miljövetenskaper. N:o 38.

Siitonen. J. (2001) Forest Management, Coarse Woody Debris and Saproxylic Organisms: 
Fennoscandian Boreal Forests as an Example. Ecological Bulletins 49:11-41.

Söderström, L. (1993) Substrate Preference in some Forest Bryophytes: a Quantitative Study. 
Lindbergia 18: 98-103.

14


	1 Sammanfattning
	2 Inledning
	3 Material och metod
	3.1 Inventering av död ved i tre olika typer av skogar
	3.1.1 Täckningsgrad av A. hellerianum och D. flagellare
	3.1.2 Diameter
	3.1.3 Längd
	3.1.4 Nedbrytningsgrad
	3.1.5 Antal lågor
	3.1.6 Solexponering
	3.1.7 Markkontakt
	3.1.8 Art
	3.1.9 Fuktighet i mark

	3.2 Statistisk metod
	3.2.1 Modifiering av faktorer


	4 Resultat
	4.1 Faktorernas påverkan på förekomst och utbredning
	4.2 Samband mellan faktorer och arter samt tröskeleffekter
	4.3 Tillståndet för död ved i tre olika skogar

	5 Diskussion
	5.1 Faktorernas påverkan
	5.2 Tillståndet för död ved
	5.3 Slutsats

	6 Tack
	7 Referenser

