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1. Sammanfattning 
Denna studie undersökte hur heterogenitet i skogsbestånd samt omgivningsfaktorerna 
träddiameter, variation i träddiameter, död ved och lövinslag påverkar förekomsten av 18 
skogsfågelarter i södra Sverige. Fågelinventeringen utfördes med hjälp av linjetaxering längs 
100 meter långa transekter. Omgivningsfaktorerna mättes i varje transekt i fem provcirklar 
med diametern 10 meter. Analysen av träddiameter visade att det främst var diameter på 
barrträd, men inte på lövträd som inverkade på förekomsten av fåglarna. Sambanden mellan 
diameter på barrträd och totalt antal fågelarter var övervägande negativa vid 0-30 centimeter i 
diameter och övervägande positiva vid 30-80 centimeter i diameter. Totalt antal fågelarter 
samt förekomsten av taltrast och nötväcka ökade även signifikant vid ökad variation i 
träddiameter. Vid ökad grundyta död ved sågs tendenser till att totalt antal fågelarter och 
förekomsten av flera enskilda fågelarter ökade. Att antalet arter ökade vid en diameter över 30 
centimeter kan kopplas till att förekomsten av håligheter då är högre. I Sverige avverkas 
granar när de är cirka 30 centimeter i diameter. Resultatet tyder alltså på att avverkningen av 
gran sker vid den storlek då träden börjar få en positiv inverkan på antalet fågelarter. Att 
antalet arter ökade vid ökad variation i träddiameter kan bero på ett större utbud av 
mikrohabitat. Slutsatsen av resultaten är att framförallt diameter på träd, variation i 
träddiameter och till viss del död ved är viktiga omgivningsfaktorer som påverkar antalet 
fågelarter. För att bevara artrikedomen av fåglar i svenska skogar bör därför dessa parametrar 
ingå i den naturhänsyn som tas i samband med skogsbruk. 
 
Nyckelord: Död ved; Heterogenitet; Lövinslag; Barrträd; Skogsbruk; Skogsfåglar; 
Träddiameter. 
 
2. Inledning 
Under den senaste 30-årsperioden har 42 procent av alla skogsfågelarter i Sverige uppvisat en 
minskande trend. Minskningen kan till stor del knytas till skogsbruket (Ottvall el al., 2008). 
Heterogenitet i skogsbestånd och omgivningsfaktorer som död ved, lövinslag och gamla träd 
har visat sig ha en positiv inverkan på skogsfåglar (Forslund, 2003). Brukandet av skogen gör 
att dessa omgivningsfaktorer minskar och skogarna blir homogena genom att träden består av 
samma trädslag och är av samma ålder. Under den senare delen av 1900-talet har brukandet 
av skogen gjort att biodiversiteten har minskat. Jämfört med skogarna på 1950-talet är dagens 
skogar torrare, tätare och yngre. De är också lövfattigare och saknar viktiga substrat som 
grova träd, gamla träd och död ved (de Jong, 2002). 
 
Variation i skogsbestånd som exempelvis varierande trädslag och varierande trädålder har en 
positiv inverkan på artrikedomen av fåglar. Enligt de Jong är en generell regel att 
biodiversiteten ökar när variationen i landskapet ökar (de Jong, 2002). Tidigare studier har 
visat på en positiv korrelation mellan antalet fågelarter och en variation av trädslag (Berg, 
1997). Variation i träddiameter ger flerskiktning och varierad täthet i busk- och kronskikt. När 
skogarna i skogsbruket gallras försvinner undervegetationen och därmed också 
flerskiktningen. Studier har visat att antalet fågelarter och fågeltätheten är signifikant lägre i 
gallrade skogar jämfört med naturliga (Forslund, 2003) och att fåglarnas reproduktiva 
framgång signifikant minskar i gallrade skogar (Griesser et al., 2007).  
 
Flera tidigare studier har undersökt betydelsen av lövinslag för skogsfåglar. Flera studier visar 
att antalet fågelarter ökar med ökad andel lövträd (Uliczka & Angelstam, 2000; Forslund, 
2003). Enligt Berg var den viktigaste parametern för de flesta arterna i hans studie förekomst 
av lövträd (Berg, 1997). Dessa studier, tillsammans med flera andra tyder också på att 
blandskogar är den skogstyp som innehåller högst antal fågelarter (Nilsson, 1979a; Berg, 
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1997; Uliczka & Angelstam, 2000; Forslund, 2003). 
 
Äldre och döda träd är viktiga boplatser och födokällor för flera fågelarter, inte minst för 
hackspettar och hålhäckande fågelarter (Virkkala, 1994; Forslund, 2003). Diameter på träd 
och trädålder är ofta korrelerade (Leak, 1985; Yunyun et al., 2009) och flera studier har visat 
att antalet fågelarter ökar med ökad diameter på träd (Berg 1997; Forslund 2003). Äldre träd 
och död ved är också viktiga habitat för insekter som i sin tur är en viktig födokälla för många 
fågelarter. Studier har visat att äldre skogar har högre evertebratdiversitet än föryngrade, 
brukade skogar, vilket tyder på att brukade skogar även reducerar födotillgången för fåglarna 
(Pettersson et al. 1995). Enligt Forslund ökar både antalet fågelarter och fågeltätheten med 
ökad andel död ved (Forslund, 2003). Andra studier visar att just ökad mängd stående död ved 
ger ökat antal fågelarter (Nilsson 1979b). 
 
Mer än 90 procent av skogsarealen utanför fjällkedjan i Sverige utgörs av produktionsskog 
(Jansson, 2001). Det är därför viktigt att man i skogsbruket tar hänsyn till fåglarna som lever i 
skogarna. De senaste 20 åren har naturhänsynen i skogsbruket ökat genom att man sparar en 
viss mängd död ved, gamla träd och lövträd (Forslund, 2003). Samtidigt som naturhänsynen 
har ökat, har minskningen av skogsfågelarter bromsats upp. Under de senaste tio åren är 
andelen minskande skogsfågelarter 17 procent, vilket är mer än en halvering av andelen 
minskande fågelarter sett över hela trettioårsperioden (43 procent). Men om det beror på ökad 
naturhänsyn är dock oklart. En faktor som troligtvis har större betydelse än naturhänsynen är 
klimatförändringarna (Ottvall el al., 2008). En viktig fråga att besvara är därför om den 
naturhänsyn som tas idag verkligen är tillräcklig? Hur mycket av omgivningsfaktorer i form 
av död ved, lövinslag och variation i trädålder krävs för att olika fågelarter ska förekomma 
samt för att upprätthålla en rik fågelfauna? 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur skoglig heterogenitet och omgivningsfaktorer i 
form av död ved, lövinslag och diameter på träd påverkar förekomsten av 18 olika 
skogsfågelarter. Målet är att klarlägga om det finns något samband mellan dessa 
omgivningsfaktorer och artrikedomen av småfåglar samt mellan omgivningsfaktorerna och 
förekomst av enskilda fågelarter. Om man skulle kunna påvisa att dessa omgivningsfaktorer 
är avgörande för olika fågelarters förekomst och hur mycket av dem som de olika arterna 
kräver skulle man i framtiden kunna planera naturhänsynen i skogsbruket efter dessa 
slutsatser och på så sätt stoppa minskningen av skogsfågelarter i Sverige.  
 
3. Material och metoder 
 
3.1 Val av områden 
Studien utfördes i områdena Tinnerö, Vidingsjö och Ullstämma i Linköpings kommun. För att 
kunna inkludera så många olika skogstyper som möjligt med olika trädslagsammansättning, 
trädålder och förekomst av död ved studerades först kartor över områdena, varefter 
identifierade områden besöktes.  
 
3.2 Inventering av fåglar 
 
3.2.1 Fågelarter 
Studien omfattade från början 20 skogsfågelarter som vi utifrån årstiden förväntade oss 
observera. Två av arterna; grönsiska och tofsmes uteslöts dock ur studien på grund av att de 
aldrig observerades. Fem av arterna; gulfink, gärdsmyg, järnsparv, rödvingetrast och talltita 
observerades endast enstaka gånger och genererade därmed inte tillräckligt med data för 
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artvisa analyser. De ingick däremot i de analyser som omfattar det totala artantalet. Totalt 
ingick 18 fågelarter i studien (Tabell 1). 
 
Tabell 1. Förteckning över de 18 fågelarter som ingår i undersökningen. Här anges svenskt 
och latinskt namn samt totalt antal transekter som varje art har observerats i. 
 

Art	  (svenskt	  namn)	   	  Art	  (latinskt	  namn)	   	  	  
Antal	  transekter	  

(max	  65)	  

Blåmes	   Parus	  caeruleus	   	   17	  

Bofink	   Fringilla	  coelebs	   	   46	  

Grönfink	   Carduelis	  chloris	   	   16	  

Gulsparv	   Emberiza	  citrinella	   	   3	  

Gärdsmyg	   Troglodytes	  troglodytes	   	   3	  

Järnsparv	   Prunella	  modularis	   	   2	  

Koltrast	   Turdus	  merula	   	   26	  

Kungsfågel	   Regulus	  regulus	   	   15	  

Nötväcka	   Sitta	  europaea	   	   11	  

Ringduva	   Columba	  palumbus	   	   30	  

Rödhake	   Erithacus	  rubecula	   	   53	  

Rödvingetrast	   Turdus	  iliacus	   	   3	  

Större	  hackspett	   Dendrocopos	  major	   	   17	  

Svartmes	   Parus	  arter	   	   7	  

Talgoxe	   Parus	  major	   	   42	  

Talltita	   Parus	  montanus	   	   2	  

Taltrast	   Turdus	  philomelos	   	   51	  

Trädkrypare	   Certhia	  familiaris	   	  	   6	  
 
 
3.2.2 Linjetaxering 
Inventeringen utfördes med hjälp av linjetaxering. Det är en välanvänd metod som innebär att 
man registrerar fåglar man hör och ser medan man rör sig längs en linje genom det område 
man vill undersöka. Linjen brukar kallas transekt (Ekblom, 2006). Inventeringen genomfördes 
under april månad. Inventeringen startade vid soluppgång och pågick i tre till fyra timmar 
efter solens uppgång. Varje morgon genomfördes tre till sju transekter beroende på hur stort 
avstånd det var mellan transekterna och vilka väderförhållanden som rådde. Inventeringen 
genomfördes inte vid hårt regn eller kraftig blåst som kan hämma sångaktiviteten (Jansson, 
2001). Om det under pågående inventering började regna eller blåsa kraftigt avbröts 
inventeringen. Transekterna i den här studien var 100 meter långa och inventerades till fots. 
För att inte få med flera olika skogstyper i samma transekt, och för att undvika påverkan från 
intilliggande skogar lades transekterna mitt i ett sammanhängande skogsbestånd. Transekterna 
placerades oberoende av väderstreck och mättes upp med måttband. För att inte riskera att 
registrera samma fågel i flera transekter lades transekterna med minst 200 meters mellanrum. 
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Transekternas lokalisering ritades in på en orienteringskarta över områdena. Fåglarna 
registrerades med syn och hörsel inom 50 meter från transekten. Varje transekt analyserades 
på 15 minuter. 
 
3.3 Inventering av omgivningsfaktorer 
Efter att fåglarna hade registrerats i varje transekt mättes omgivningsfaktorerna. För att få en 
så bra bild av skogsområdet som möjligt lades fem provcirklar längs varje transekt. 
Provcirklarna uppmättes med måttband. Varje provcirkel hade en diameter på 10 meter och 
hamnade därmed med 10 meters mellanrum. I provcirklarna registrerades trädart, diameter på 
träd, stående och liggande död ved samt om det var löv- eller barrträd. Stående död ved över 
50 centimeter noterades. Endast döda stammar noterades och inte exempelvis fallna grenar. 
Diameter på träden mättes i brösthöjd med hjälp av en klave. Om det förekom många små 
träd i provcirkeln uppskattades antal och diameter. 
 
3.4 Analys 
 
3.4.1 Sammanställning 
Data från inventeringen sammanställdes i Microsoft Office Excel. Totalt antal arter i varje 
transekt summerades. Fågelarterna sammanställdes som ettor och nollor som står för 
förekomst respektive icke förekomst. Diametern på löv och barrträd delades in i olika klasser: 
0-5, 6-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80 cm. Antalet träd i varje klass 
räknades sedan. Trädens stamarea vid brösthöjd (grundyta) räknades ut, samt hur stor del av 
den totala grundytan som består av lövträd. Även grundytan för stående död ved, liggande 
död ved och totala mängden död ved räknades ut. För att få ett mått på variationen i 
träddiameter räknades en variationskoefficient (CV) ut för varje transekt enligt 
CV=standardavvikelsen/medelvärdet. 
 
3.4.2 Statistik 
Statistisk analys utfördes för att utvärdera hur de skogliga parametrarna död ved, lövinslag, 
träddiameter och variation i träddiameter påverkade artantalet och förekomsten av enskilda 
fågelarter. Analyserna utfördes i Statsoft Statistica. Den statistiska metod som användes för att 
utvärdera sambanden mellan antalet arter och de olika skogliga parametrarna var 
”Generalized linear model (GLM; poisson fördelning med log-link)”. För att utvärdera 
sambanden mellan förekomsten av en viss art och de skogliga parametrarna användes 
”Binomial generelized linear model” med logit-link”. 
 
4. Resultat 
 
4.1 Träddiameter 
Generellt sett visade analysen att diameter på barrträd men inte lövträd hade inverkan på 
förekomsten av antal fågelarter. Totalt antal arter ökade signifikant vid ökad mängd barrträd 
med 31-40 cm i diameter (Fig. 1a) samt vid ökad mängd barrträd med 51-60 cm i diameter 
(Fig. 1b). Däremot sågs en minskning av totalt antal arter vid ökad mängd barrträd med 21-30 
cm i diameter (Fig. 1c). Om man ytterligare gör en indelning av de olika klasserna av 
träddiameter i enbart två klasser; med liten diameter (0-30 cm) och stor diameter (31-80 cm) 
och tittar på förekomsten av totalt antal arter fanns en tendens till att totalt antal arter 
minskade vid ökad mängd barrträd med 0-30 cm i diameter, medan totalt antal arter ökade vid 
ökad mängd barrträd med 31-80 cm i diameter (Tabell 2). 
 
Vid analys av hur förekomsten av enskilda arter påverkas av diameter på träd påvisades en 
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signifikant minskning av förekomsten av de tre arterna bofink, nötväcka och talgoxe vid ökad 
mängd barrträd med 21-30 cm i diameter. I områden med ökad mängd barrträd med 6-10 cm i 
diameter sågs en signifikant minskad förekomst av blåmes. Förekomst av koltrast minskade 
signifikant vid ökad mängd barrträd med 31-40 cm i diameter. En ökad förekomst av de två 
arterna ringduva och större hackspett observerades vid ökad mängd barrträd med 31-40 cm i 
diameter (Tabell 2a). En signifikant ökning av förekomsten av arterna nötväcka och ringduva 
kunde ses vid en ökad mängd barrträd med 41-50 cm i diameter. Förekomsten av större 
hackspett ökade signifikant med ökad mängd barrträd med 51-60 cm i diameter (Tabell 2b). 
 
De signifikanta samband som påvisades mellan totalt antal fågelarter samt enskilda fågelarter 
och olika diameter på barrträd var övervägande negativa vid 6-30 cm i diameter, och 
övervägande positiva vid 31-60 cm i diameter (Tabell 3).  
 
När det gäller diameter på lövträd erhölls ett signifikant resultat som visade en ökad 
förekomst av bofink vid ökad mängd lövträd med 11-20 cm i diameter (Tabell 4). 
 
 
Tabell 3: Sammanfattning av positiva och negativa signifikanta samband mellan totalt antal 
fågelarter samt enskilda fågelarter och olika diameter på barrträd. R = 
Regresssionskoefficient som visar som sambandet är negativt eller positivt.  
 
Arter	   6-‐10	  cm	   	  	   21-‐30	  cm	   	  	   31-‐40	  cm	   	  	   41-‐50	  cm	   	  	   51-‐60	  cm	  
	  	   R	   	  	   R	   	  	   R	   	  	   R	   	  	   R	  
Blåmes	   −	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  
Bofink	   	   	   −	   	   	   	   	   	   	  	  
Koltrast	   	   	   	   	   −	   	   	   	   	  	  
Nötväcka	   	   	   −	   	   	   	   +	   	   	  	  
Ringduva	   	   	   	   	   +	   	   +	   	   	  	  
St.	  hack.	   	   	   	   	   +	   	   	   	   +	  
Talgoxe	   	   	   −	   	   	   	   	   	   	  	  
Antal	  arter	   	  	   	  	   −	   	  	   +	   	  	   	  	   	  	   +	  
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Figur 1: (a) Förväntat antal arter för olika mängd barrträd med diameter 31-40 cm, 
p=0,030. (b) Förväntat antal arter för olika mängd barrträd med diameter 51-60 cm, 
p=0,038. (c) Förväntat antal arter för olika mängd barrträd med diameter 21-30 cm, 
p=0,021. Den fyllda linjen visar resultatet av en poisson GLM with log-link. Med 95% 
säkerhet ligger uppskattat antal arter innanför övre och undre prediktionsintervallen. 
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4.2 Variation i träddiameter 
Totalt antalet arter ökade signifikant med ökad variation i träddiameter (Fig. 2). Vid 
undersökning av enskilda arter påvisades en signifikant ökning av förekomsten av de två 
arterna nötväcka (Fig. 3) och taltrast vid ökad variation i träddiameter. För 10 av 13 arter 
fanns även tendenser till ökad förekomst vid ökad variation i träddiameter (Tabell 5). 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Förväntat antal arter för olika värden på CV. Den fyllda linjen visar resultatet av en 
poisson GLM with log-link. Med 95% säkerhet ligger uppskattat antal arter innanför övre 
och undre prediktionsintervallen, p=0,018. 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figur 3: Förväntat antal nötväckor för olika värden på CV. Linjen visar resultatet av en 
binomial GLM with logit-link. Med 95% säkerhet ligger uppskattat antal arter innanför övre 
och undre prediktionsintervallen, p=0,018. 
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4.3 Lövinslag 
Inget signifikant samband kunde påvisas mellan totalt antal arter och andel lövträd, och inte 
heller mellan de enskilda arterna och andel lövträd. Dock tenderar förekomsten av de tre 
arterna bofink, grönfink och nötväcka att öka vid ökad andel lövträd (Tabell 5). 
 
4.4 Död ved 
Inget signifikant samband mellan totalt antal arter och död ved kunde påvisas. Dock fanns det 
en tendens till att totalt antal arter ökade vid ökad mängd död ved. Förekomsten av 8 av 13 
arter tenderade att öka vid ökad total grundyta död ved. Förekomsten av 10 av 13 arter 
tenderade att öka vid ökad grundyta lågor och förekomsten av de tre arterna större hackspett, 
svartmes och grönfink tenderade att öka vid ökad grundyta högstubbar. Vid undersökning av 
enskilda arter påvisades en signifikant ökning av förekomsten av grönfink vid ökad total 
grundyta död ved. Förekomsten av ringduva ökade signifikant vid ökad grundyta högstubbar 
(Tabell 5). 
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5. Diskussion 
Faktorer som i den här studien visade sig påverka antalet fågelarter var framförallt diameter 
på träd, variation i träddiameter och till viss del död ved. En generell minskning av totalt antal 
arter sågs vid ökad mängd barrträd med 0-30 cm i diameter, medan en ökning av antalet arter 
kunde ses vid ökad mängd barrträd med 31-80 cm i diameter. Avverkningsåldern på gran i 
Sverige är enligt skogsstyrelsen ca 80 år (Skogsstyrelsen, opubl.) och när granar har nått en 
ålder av 80 år har de enligt Skogforsk vid Sveriges Lantbruksuniversitet en ungefärlig 
diameter på 30 cm (Ekö et al. 2005). Resultatet i föreliggande studie tyder alltså på att 
avverkningen av gran sker precis vid den ålder då träden börjar få en positiv inverkan på 
antalet fågelarter. Eftersom man tar bort träden precis vid den kritiska gränsen kan man anta 
att det till stor del bidrar till att antalet arter minskar i granplanteringar. Även tidigare studier 
har visat att diameter på träd är en viktig omgivningsfaktor. I en studie där samband 
undersöktes mellan skogsfågelarter i centrala Sverige och olika omgivningsfaktorer påvisades 
en positiv korrelation mellan diameter på träd och 8 av de 14 arter som ingick i studien (Berg, 
1997). Jansson påvisade en positiv korrelation mellan antalet arter och mängden skog över 40 
år. I samma studie kunde även en negativ korrelation mellan antal fågelarter och ungskog 
dokumenteras. (Jansson & Andrén, 2003). 
 
Större hackspett, nötväcka, talgoxe och blåmes är hålhäckande arter (Pedersen & Svensson, 
2010). Mängden hål i träd tenderar att öka med ökad diameter på träden. I en studie utförd i 
USA fann man att förekomsten av håligheter var starkt relaterade till träddiameter. En 
brösthöjdsdiameter på 30 cm visade sig vara ett tröskelvärde för förekomst av håligheter i träd 
i urskogar. I naturskogar fanns två tröskelvärden på 18 respektive 44 cm i diameter (Fan et al., 
2003). Dessa tröskelvärden är i enlighet med resultaten i föreliggande studie, då förekomsten 
av de tre hålhäckande arterna blåmes, talgoxe och nötväcka minskade signifikant med ökad 
mängd barrträd med 6-30 cm i diameter, och förekomsten av nötväcka och större hackspett 
ökade signifikant med ökad mängd barrträd med 31-60 cm i diameter. Tidigare studier har 
även visat en ökning av antalet hålhäckande arter med ökad diameter på träd. I Bergs studie 
var 5 av de 8 arter som visade en positiv korrelation till diameter på träd hålhäckande (Berg, 
1997). En finsk studie har också visat att förekomst av hackspettar och hålhäckande arter ökar 
med ökad mängd skog över 100 år (Virkkala et al., 1994).  
 
För att bevara fågelmångfald krävs variation på flera skalor (Haila et al., 1994). Ett mer 
heterogent habitat gör att fler arter kan samexistera, vilket troligtvis beror på att fler 
habitatskrav uppfylls, men kan också bero på att konkurrensen minskar i mer heterogena 
habitat (Martin, 1986, i Berg, 1997). Variation i träddiameter har i föreliggande studie 
undersökts som ett mått på heterogenitet och betecknas CV. Antalet arter ökade signifikant 
vid ökad variation i träddiameter. Om CV ökar från 1,18 till 1,32 ökar antalet fågelarter enligt 
denna studie med 60 procent (Fig. 2). Signifikanta samband påvisades även mellan förekomst 
av nötväcka samt taltrast och variation i träddiameter. Om CV ökar från 1,18 till 1,32 ökar 
sannolikheten för att nötväcka och taltrast ska förekomma med ungefär 50 procent (Fig. 3). 
Liknande resultat har tidigare påvisats och att antalet arter ökar vid ökad variation i 
träddiameter föreslås bero på att variationen ger en flerskiktning, som i sin tur ger ökad 
möjlighet att gömma sig. Bland annat blir fåglarnas bon mindre synliga för predatorer 
(Griesser et al., 2007).  
 
Föreliggande studie visade en tendens till ett positivt samband mellan totalt antal arter och 
död ved. Om man går från områden som saknar död ved till områden med 28 m2 död ved per 
hektar tenderar antalet fågelarter att öka med 65 procent. Detta är i enlighet med Forslund, 
som redovisar ett ökat antal fågelarter och ökad fågeltäthet vid ökad andel död ved, vilket 
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föreslås bero på att många insekter använder den döda veden som föda och gömställe. Vidare 
föreslås att särskilt hackspettar och hålhäckande fågelarter gynnas av död ved (Forslund, 
2004). Flera studier har påvisat att stående död ved är mycket viktigt för hackspettar eftersom 
de utnyttjar den stående döda veden som boplats och födokälla (Drapeau et al., 2009; 
Angelstam et al., 1994). I föreliggande studie tenderade bland annat förekomsten av större 
hackspett att öka vid ökad grundyta död ved samt vid ökad grundyta högstubbar. För att 
hackspett ska förekomma med 50 procent sannolikhet visas i den här studien tendenser till att 
det krävs cirka 8,4 m2 död ved per hektar. Även förekomsten av grönfink ökade i denna studie 
signifikant vid ökad total grundyta död ved och förekomsten av ringduva ökade signifikant 
vid ökad grundyta högstubbar. De två senare arterna har ingen direkt koppling till död ved 
eftersom de varken utnyttjar det som boplats eller föda, men det är möjligt att de reagerar på 
något annat som samvarierar med död ved, exempelvis ”risighet”. 
 
Föreliggande studie visade inga tydliga samband mellan totalt antal fågelarter och andel 
lövinslag. Inte heller mellan enskilda arter och lövinslag kunde något signifikant samband 
påvisas. Flera tidigare studier tyder dock på att lövinslag har stor betydelse för antalet 
fågelarter. Enligt Berg var den viktigaste parametern för de flesta arterna i hans studie 
förekomst av lövträd (Berg, 1997). Uliczka och Angelstam påvisade i sin studie en positiv 
korrelation mellan antalet fågelarter och andelen lövträd (Uliczka & Angelstam, 2000). Varför 
föreliggande studie inte visade några tydliga samband mellan olika arter och andel lövinslag 
är svårt att säga. Resultaten kan dock bli annorlunda beroende på vilken skala man tittar på. 
På landskapsnivå finns i undersökningsområdena stora sammanhängande lövbestånd. Studien 
undersöktes dock på mindre skala där enskilda bestånd inverkar på resultatet. Flera tidigare 
studier tyder på att det är just landskapsstrukturen och inte enskilda bestånd som är viktigast 
(Helle, 1986; Brotons et al., 2003) och hade studien utförts på större skala så hade möjligen 
resultaten sett annorlunda ut. Att totalt antal arter inte ökade vid ökad andel lövinslag kan 
också bero på att den artgrupp som undersöktes innehöll flera fågelarter som föredrar 
barrskog och som därmed inte ökar i förekomst vid ökad andel lövinslag. I en tidigare studie 
där 25 olika fågelarter i boreala skogar i centrala Sverige och deras relation till olika 
skogstyper har studerats har man funnit liknande resultat. Antalet fågelarter ökade vid en 
ökning med 0-5 procent lövinslag, men vid ytterligare ökning av lövinslag kunde ingen effekt 
påvisas. Att ingen effekt sågs vid ytterligare ökning av lövinslag förklaras bland annat med att 
den grupp av fågelarter som undersöktes innehöll få arter som är specialister på löv samt att 
platserna med mycket lövträd kan ha varit för få, för små eller för isolerade (Jansson & 
Andrén, 2003). Vidare tyder flera studier även på att blandskogar innehar högre artantal än 
både rena lövskogar och rena barrskogar (Nilsson, 1997; Jansson, 2003; Forslund 2003) vilket 
föreslås bero på att blandskogar innehåller hög förekomst av insekter och god tillgång på 
skydd från predatorer (Nilsson, 1997).  
 
Sammanfattningsvis är slutsatsen att framförallt diameter på träd, variation i träddiameter och 
död ved är viktiga omgivningsfaktorer för antalet fågelarter. För att bevara artrikedomen av 
fåglar i svenska skogar bör dessa parametrar ingå i den naturhänsyn som tas i samband med 
skogsbruk. 
 
6. Tack 
Jag vill tacka Karl-Olof Bergman för råd och stöd under hela processen. Tack också till Kjell 
Carlsson för hjälp med fågelrelaterade frågor samt till Per Milberg för hjälp med statistiska 
analyser. Jag vill också tacka Annika Forssén och Richard Harbrecht för ett gott samarbete 
under fältarbetet. Ett särskilt tack vill jag även tillägna Sara Strömberg för hjälp och stöd 
under skrivprocessen. 
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