
 

  

Institutionen för fysik, kemi och biologi 

 Examensarbete 16 hp 

  

Betydelse av lövinslag, död ved och variation i träddiameter för 

artrikedomen hos småfåglar 

 

Importance of deciduous trees, dead wood and variation in tree diameter for 
species richness in birds.  

  

ANNIKA FORSSÉN 

LiTH-IFM- Ex--2503--SE 

  

Handledare: Karl-Olof Bergman, Linköpings universitet 

Examinator: Anders Hargeby, Linköpings universitet 

  

Institutionen för fysik, kemi och biologi 

Linköpings universitet 

581 83 Linköping



 

 

     

 

Rapporttyp 
Report category 
 
       Licentiatavhandling  
   x  Examensarbete 
       C-uppsats 
       D-uppsats     
       Övrig rapport 
 
 
        _______________  

Språk 
Language 
 
  x   Svenska/Swedish 
       Engelska/English 
 
 
       ________________ 

Titel 
Title: 

Betydelse av lövinslag, död ved och variation i träddiameter för artrikedomen hos småfåglar. 
 
Importance of deciduous trees, dead wood and variation in tree diameter for species richness in 
birds.  
 
Författare 

Author:  Annika Forssén  

Sammanfattning 
Abstract: 

Forest management contributes to the changes in forest structure by turning heterogeneous forests 
of varied age into homogeneous forests of similar age and thus affect bird species depending on 
different structures or habitats which are lost during forestry. In this report, a study was made to 
investigate how the amount of deciduous trees, dead wood and variation in tree diameter affect 
bird diversity.  The purpose of this study was to be able to to give forest management guidelines 
to increase bird diversity.  This study was conducted by investigating 65 transects in forests of 
different structure south of Linköping, Sweden. Along the 65 transects, birds were inventoried as 
well as the vegetation. The trees were measured in 5 circles along each transect. The data from the 
investigations both on birds and vegetation were analysed by using generalized linear models. 
The results showed that amount of deadwood and variation in tree diameter had the strongest 
effects on bird diversity, and to some extent the amount of deciduous trees. By applying this 
knowledge of the positive effects on birds when increasing the amount of dead wood, deciduous 
trees and variation in tree diameter in the forests, it is possible to create better conditions for 
maintaining species richness and diversity.   
 

ISBN 

LITH-IFM-A-EX--—11/2503—SE   

__________________________________________________ 
ISRN 
__________________________________________________ 
 
 
Serietitel och serienummer                  ISSN 
Title of series, numbering                     
 
 

Handledare 
Supervisor:  Karl-Olof Bergman 
 
Ort 
Location: Linköping 

Nyckelord 
Keyword: 
 

Forest management, bird diversity, CV, deadwood, deciduous trees, generalized linear model, 
heterogeneity, homogeneity 

 
Datum 
Date 
2011-06-01 

URL för elektronisk version 

  



 

  

Sammanfattning ......................................................................................................................... 2 
1. Inledning................................................................................................................................. 2 
2. Material och metod................................................................................................................. 3 

2.1 Undersökningsområden.................................................................................................... 3 
2.2 Undersökningar i fält........................................................................................................ 3 

2.2.1 Metod ........................................................................................................................ 4 
2.2.2 Fågelinventering........................................................................................................ 4 
2.2.3 Trädslag ..................................................................................................................... 4 
2.2.4. Död ved .................................................................................................................... 4 

2.3 Analyser............................................................................................................................ 4 
2.3.1 Sammanställning av data........................................................................................... 4 
2.3.2. Statistik..................................................................................................................... 5 

3. Resultat................................................................................................................................... 5 
3.1 Observerade fågelarter ..................................................................................................... 5 
3.2 Varianskoefficient............................................................................................................. 5 
3.3 Lövinslag.......................................................................................................................... 6 
3.4 Träddiameter..................................................................................................................... 7 

3.4.1 Lövträd ...................................................................................................................... 7 
3.4.2 Barrträd...................................................................................................................... 7 

3.5 Död ved ............................................................................................................................ 8 
4. Diskussion ............................................................................................................................ 11 
5. Tack ...................................................................................................................................... 13 
6. Referenser............................................................................................................................. 13
 



 

  

Sammanfattning 

Skogsbruket bidrar till att skogsstrukturen förändras från en heterogen miljö av varierad ålder 
till en homogen miljö av yngre bestånd och påverkar på så sätt fågelarter som är beroende av 
olika skogsstrukturer. Denna rapport undersökte hur heterogenitet i skogsbestånd påverkar 
artdiversiteten hos fåglar och fokuserar på parametrarna lövinslag, död ved och trädålder. 
Syftet är att visa hur man kan gynna fågelfaunan genom att föra in mer lövinslag, variation i 
träddiameter och död ved  i homogena brukade skogar. Studien utfördes genom linjetaxering i 
olika habitat söder om Linköping. Längs transekterna inventerades fågelfaunan och träden. 
Detta gjordes i 5 cirkelytor längs varje transekt. Fågel- och träddata sammanställdes och 
analyserades genom generalized linear model och  visar sambanden mellan heterogenitet i 
skogsbestånd och artdiversitet hos fåglar både när det gäller det totala antalet arter och inom 
vissa fågelarter där tydligast resultat påvisades i skogar med större träddiameter, större andel 
död ved och till viss del lövinslag. Alla av de 13 fågelarter som analyserats gynnades av ökad 
mängd död ved, varians i träddiameter och lövinslag jämfört med att majoriteten av arter 
missgynnades av barrskogar av mindre dimensioner och låg variation i träddiameter. 
Slutsatsen är att variation i träddiameter och död ved är viktiga omgivningsfaktorer, samt till 
viss del lövinslag. Genom att använda kunskapen om hur omgivningsfaktorerna påverkar 
artdiversiteten hos fåglar kan man ge många fågelarter bättre förutsättningar genom förbättrad 
naturhänsyn.  
 
Nyckelord: artdiversitet, CV, död ved, generalized linear model, heterogenitet, homogenitet, 
lövinslag, naturhänsyn 
 
 

1. Inledning 

 
Skogsbruket bidrar till att skogsstrukturen förändras från en heterogen miljö med varierade 
trädåldrar till en mer homogen miljö av yngre bestånd och påverkar på så sätt fågelarter som 
till stor del är beroende av olika skogsstrukturer. I en studie av fåglars artrikedom i relation till 
struktur av både livsmiljö och landskapets sammansättning, visade antal fågelarter i 10 
kilometers transekter en positiv korrelation till barrskogar med en ålder på >40 år och 
blandskogar med en ålder på >40 år (Jansson, 2003). Studien visade även en negativ 
korrelation till kalhyggen och ungskog. Antalet fågelarter ökade vid en ökning på 0-5% 
lövinslag, men visade ingen effekt på ytterligare ökning av lövinslag.  
 
I naturliga skogar finns en större diversitet av insekter till följd av en högre ålder på 
trädbestånden samt större volym död ved vilket gynnar insekterna. Fåglar söker sig till 
områden där det finns gott om föda och kan vara en av faktorerna som bidrar till att det finns 
en större diversitet bland fåglar i naturliga skogar jämfört med planterad, brukad skog 
(Petterson et al., 1995). Död ved är inte bara viktigt för fåglarna genom att hysa insekter, utan 
även högstubbar med sina håligheter blir boplatser och häckningsplatser för specialiserade 
fågelarter, till exempel hackspettar (Drapeau et al, 2009). Andra studier visade att 
fågelarternas förekomst oftast ökar i ett landskap med stora arealer av äldre skogsbestånd 
(Virkkala et al, 1994). I studien undersöktes 15 hålhäckande fågelarter i Finland och man såg 
att sex av arterna korrelerade positivt till mängden skog som hade en ålder som översteg 100   
år.  
 
När det gäller de flesta fågelarter är det förekomst av lövinslag som är den viktigaste 
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variabeln, och diameter på träden som är den näst viktigaste variabeln när det gäller deras 
livsmiljö. Diametern på träden visar en positiv korrelation med arter som bygger sina bon i 
hålor i träden (Berg, 1997). 

 
När det gäller stannfåglar så har man i tidigare studier sett en skillnad mellan naturlig 
blandskog och äldre skog jämfört med brukad skog. Det fanns fler bosatta fågelarter i 
blandskogar, medan det i äldre och brukade skogar inte syntes någon märkbar skillnad 
(Uliczka & Angelstam, 1999).  
 
Sjunkande strukturell heterogenitet gör att artrikedomen generellt minskar både på bestånds- 
och landskapsnivå. Genom skogens dominerande betydelse som fågelhabitat är det viktigt att 
utreda sambanden mellan fågelförekomst och habitatstrukturer i skogen. Gemensamt för ovan 
nämnda studier är att man kan se en skillnad i förekomst av fågelarter i olika habitat beroende 
på parametrarna lövinslag, död ved och variation i träddiameter, men inte hur mycket som 
skiljer.  
 
Denna studie har utförts för att klarlägga hur mycket det är som skiljer mellan de olika 
habitaten, det vill säga homogena och heterogena skogar och hur man kan använda 
kunskaperna om omgivningsfaktorerna död ved, lövinslag och varierad kontinuitet i dagens 
skogsbruk för att bevara en god artrikedom hos småfåglar. Studien söker samband både 
mellan habitat och fågeltäthet, alltså både med avseende på hur antalet fåglar inom samma art 
varierar med förekomsten av olika habitat men också hur antalet arter varierar.  
 
De huvudsakliga frågeställningarna har varit: 
 – Hur mycket av varje parameter som krävs för ökad förekomst av olika arter, samt ökning av 
det totala artantalet? 
 – Är den naturvårdshänsyn som finns idag tillräcklig för att gynna artdiversiteten hos 
fågelfaunan?  
 – Hur varierar individtätheten och artdiversiteten hos fågelfaunan beroende på olika 
skogsmiljöer? 

2. Material och metod 

 

2.1 Undersökningsområden 

 
Innan undersökningen påbörjades valdes lämpliga skogsområden ut med hjälp av kartor och 
flygfoton. För denna undersökning valdes områden med olika skogsstruktur så som 
granplanteringar med låg variation i trädålder och naturskogar med lövinslag av olika 
trädålder. De områden som valdes ut beräknades vara tillräckligt stora för att få plats med en 
eller flera transekter inom samma skogsstruktur och fick inte innehålla flera olika skogstyper.  
 

 

2.2 Undersökningar i fält 
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2.2.1 Metod 

Fältarbetet skedde i april månad genom linjetaxering, en väletablerad metod där man 
använder sig av transekter och lyssnar av fågelfaunan och mäter omgivningsfaktorer 
(Svensson, 1975). Taxeringen skedde från soluppgång och cirka tre timmar framåt. Tiden 
varierade något beroende på soluppgången och behövde justeras ju senare på året 
undersökningarna utfördes. Undersökningarna utfördes genom att besöka områdena och 
markera ut transekter på 100 meter i vald skogstyp. Transekten märktes ut med måttband som 
lades ut på sträckan rakt genom skogsbeståndet. Transekterna lades med ett mellanrum på 
minst 200 meter för att undvika att samma individer registrerades på fler än en transekt. 
Fältarbetet pågick varje morgon, måndag till fredag, under tre veckors tid och gav ett dataset 
baserat på 65 transekter.  
 

2.2.2 Fågelinventering 

Fågelfaunan inventerades genom att långsamt gå transektens sträcka på cirka 15 minuter och 
anteckna alla fåglar som observeras eller avlyssnats inom 50 meter från vardera sida om den 
markerade transektlinjen. Fåglar som befann sig bakom transektens startpunkt inkluderades 
inte. Alla transekter markerades ut på en orienteringskarta. Fågelinventeringen genomfördes 
inte vid hårda vindar eller kraftigt regn då fåglar blir mindre aktiva och inventeringen dessa 
dagar skulle ge ett missvisande resultat jämfört med de dagar det inte blåser eller regnar och 
fåglarna är mer aktiva. På grund av dessa faktorer fick fältarbetet avbrytas vid två tillfällen.   

 

2.2.3 Trädslag 

Efter att fågelfaunan inventerats mättes 5 punkter ut längs transekten och cirkelytor på 10 
meter i diameter mättes ut med ett mellanrum på 20 meter. I varje cirkelyta artbestämdes och 
mättes diameter på samtliga trädstammar med en klave.  
 

2.2.4. Död ved 

I cirkelytorna räknades även död ved, både stående högstubbar och liggande lågor in och 
mättes med klave på samma sätt som de levande träden. Endast stammar av lågor och 
högstubbar räknades in. Fallna grenar av död ved inkluderades inte. Inte heller nygallrade träd 
eller sly räknades med i undersökningen eftersom de troligtvis inte kommer att lämnas kvar 
tillräckligt länge för att ha en signifikant effekt på fågelfaunan.   
 

2.3 Analyser 

 

2.3.1 Sammanställning av data 

Data från alla 65 transekter ordnades beroende på trädslag och diameter, och totalt antal av 
varje trädslag och fågelarter samt individantal beräknades. Även CV (varianskoefficient) 
beräknades genom att i Excel räkna ut standardavvikelsen och dividera denna med 
medelvärdet för träddiametern inom varje transekt. CV ger i detta fall ett värde på hur stor 
varians i träddiameter som finns. Vid sammanställningen av data togs arterna gulsparv, talltita, 
järnsparv, gärdsmyg, rödvingetrast bort på grund av att dessa arter endast påträffats på ett fåtal 
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platser och i små antal och ger på så sätt inte tillräckligt med data för att kunna utföra 
statistiska test (Tabell 1). Arterna räknades fortfarande med i det totala antalet arter och 
individer som observerats under fältarbetet. 

 

2.3.2. Statistik 

Data från inventeringarna analyserades genom generalized linear model (GLM; Poisson 
distribution with log link) i programvaran Statsoft Statistica där ett p-värde, Wald stat värde 
och regressionskoefficient togs fram.  

3. Resultat 

Alla signifikanta resultat presenteras i fet stil i tabell 2-5. 

3.1 Observerade fågelarter 

Totalt observerades 18 fågelarter och de dominerande arterna var rödhake, bofink, taltrast och 
talgoxe som både förekom i störst antal individer men även i flest transekter. De minst 
förekommande arterna när det gäller både individantal och antal transekter var järnsparv, 
gulsparv, gärdsmyg, rödvingetrast, talltita och trädkrypare (Tabell 1).   
 
Tabell 1. Fågelarter som observerats, hur många individer av varje art samt i hur många 

transekter varje art observerades.  

 

 

3.2 Varianskoefficient 

Totalt antal arter ökade signifikant med ökande variation i träddiametrar (Fig. 1) liksom fem 
enskilda arter (trädkrypare, taltrast, talgoxe (Fig. 2), rödhake och nötväcka(Tabell 2)).  
 
Individantalet av alla arter tenderar att gynnas med ökad variation i träddiameter (Tabell 2).  
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Fig. 1 Förväntat antal fågelarter i relation till varians i träddiameter. Med 95 % säkerhet 

ligger uppskattat antal arter innanför övre och undre prediktionsintervallen. Statistisk metod: 

GLM (Poisson fördelning, log link). 

 

 
Fig.2 Förväntat antal individer av talgoxe i relation till varians i träddiameter. Med 95 % 

säkerhet ligger uppskattat antal individer innanför övre och undre prediktionsintervallen. 

Statistisk metod: GLM (Poisson fördelning log link). 

 

3.3 Lövinslag 

 
Inga signifikanta samband mellan procentuellt lövinslag och totala antal arter kunde påvisas.  
 
Alla arter och även det totala artantalet hade dock en positiv regressionskoefficient med 
avseende på procentuellt lövinslag. 
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3.4 Träddiameter 

3.4.1 Lövträd 

 
Det hittades inget signifikant samband mellan det totala antalet arter och mängd lövträd av 
olika diametrar. Hos de enskilda arterna kunde ett positivt samband påvisas mellan nötväcka 
och lövträd med diameter på 0-5 cm, och för bofink, talgoxe och lövträd med en diameter på 
31-40 cm. Ett negativt samband kunde påvisas mellan koltrast och lövträd med en diameter på 
31-40 cm (Tabell 3). 
 
Åtta av 13 fågelarter hade en positiv regressionskoefficient med lövträd av dimensionen 0-5 
cm i diameter (Tabell 3).  

 

3.4.2 Barrträd 

Förekomst av de flesta fågelarter tenderade att minska med ökad mängd barrträd av 
dimensioner mellan 11-30 cm i diameter och öka med ökad mängd barrträd av större 
dimensioner (Tabell 4, 5). Det totala antalet arter ökade signifikant med ökad mängd barrträd 
med en diameter på 51-60 cm (Fig. 3). Det hittades även ett positivt samband mellan totalt 
antal arter och barrträd med diameter på 31-40 cm (Tabell 5).  
 
Det totala antalet arter visade ett signifikant negativt samband med träd med diameter mellan 
21-30 cm (Fig.4). Betydligt fler enskilda arter påverkades av mängden barrträd i olika 
dimensioner jämfört med lövträd.  
 
Kungsfågel, talgoxe, bofink, nötväcka och koltrast visar alla ett negativt samband med 
barrträd, dock med olika dimensioner mellan 11-40 cm i diameter (Tabell 4, 5).   
I de större dimensionerna, barrträd med diameter mellan 31-70 cm, finns signifikant positiva 
samband mellan större hackspett, talgoxe och kungsfågel (Tabell 5).  
 

 
Fig. 3. Förväntat antal arter för olika mängd barrträd av 51-60 cm i diameter. Statistik 

metod: GLM (Poisson fördelning log link).  
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Fig.4 Förväntat antal arter för olika mängd barrträd av 21-30 cm i diameter. Statistik metod: 

GLM (Poisson fördelning log link).  

 
 

3.5 Död ved 

Död ved är uppdelat i tre grupper; total grundyta död ved, lågor och högstubbar. Det totala 
artantalet visar inget signifikant resultat men tenderar att ha ett positivt samband med alla tre 
grupper.  
 
Grönfink visade ett signifikant positivt samband med den totala grundytan död ved (Fig. 5) 
och högstubbar (Tabell 2) medan nötväcka och kungsfågel visade ett positivt samband med 
lågor (Tabell 2). Fem arter tenderar att ha ett positivt samband med varje grupp, dock skiljer 
sig arterna lite beroende på om det gäller total grundyta död ved, högstubbar eller lågor 
(Tabell 2).  
 

 

Fig. 5 Förväntade antal individer av arten grönfink (Carduelis chloris) beroende på mängd död 

ved. Statistik metod: GLM (Poisson fördelning log link).  
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4. Diskussion 

 
Heterogenitet är viktigt för artdiversiteten hos småfåglar (Freemark & Merriam, 1986). Denna 
studie bekräftar detta och flera av de observerade fågelarterna påverkas negativt av homogena 
brukade barrskogar jämfört med heterogena skogar. Tydligast resultat påvisades i skogar med 
större träddiameter, större mängder död ved och till viss del lövinslag som gynnade 
artrikedomen hos småfåglar. Av alla de 13 fågelarter som analyserats visades positiva 
samband till ökad mängd död ved, CV och procentuellt lövinslag jämfört med att majoriteten 
av arter visade ett negativt samband till barrskogar med minskad träddiameter.  
 
Trädens diameter korrelerar oftast med ålder, och man kan anta att skogar med större 
träddiameter är äldre än skogar med lägre träddiameter (Leak, 1985, Yunyun et al, 2009). 
Mängden död ved ökar med ökad träddiameter och förekom nästan aldrig i de yngre 
barrskogarna som undersöktes, och även om det förekom död ved så var den kvarlämnad från 
tidigare gallring och i början av nedbrytningsstadiet. I de äldre skogarna fanns större mängder 
död ved i senare nedbrytningsstadier och har förmodligen större effekt på fågelfaunan i form 
av föda och häckningsplatser.  
 
Undersökningsområdena söder om Linköping har ett småskaligt och delvis fragmenterat 
landskap vilket gör att fågelarter med större revir kan röra sig i olika skogsbestånd bestående 
av både yngre barrskogar och äldre blandskogar och kan då registreras i fler miljöer jämfört 
med om det var storskaliga skogsbestånd. Detta kan ha påverkat resultatet av studien.  
 
Varians i träddiameter (CV) var den faktor som gav tydligast resultat med fem arter samt det 
totala artantalet som visade signifikant positiva samband. Av de övriga arterna visar tre av 
dessa tendens på samband och alla arter har en positiv regressionskoefficient. Att denna faktor 
visar tydligast samband beror på att varians i träddiameter troligtvis innebär att skogen inte är 
lika hårt brukad som till exempel en tät granplantering som föryngras med jämna mellanrum. 
En skog med varierade träddimensioner gör att det blir fler habitat och fler fågelarter kan leva 
i skogen, och inte bara de som är specialiserade eller föredrar träd av en viss dimension.  
Virkkala (1987) visade hur den brukade homogena skogen ökade i Finland mellan 1982-1985 
och hur antalet specialiserade arter minskade till följd av detta medan arter som är generalister 
ökade. Ofta finner man större mängder död ved i olika successioner och nedbrytningsstadier i 
en skog med stor variation, vilket bidrar till en högre diversitet. Tidigare studier visar liksom 
denna, att variation i trädbestånden spelar en stor roll för artdiversiteten hos småfåglar. En 
amerikansk studie av James och Wamer (1982) fann att de fågelrikaste skogarna är de med 
äldre trädbestånd, jämfört med ungskog. En annan faktor var även variation i trädslag och att 
blandskogar är artrikare än planterade barrskogar som ofta består av en till två trädslag.  
 
De arter som visar signifikanta positiva samband med total grundyta död ved, högstubbar och 
lågor var svartmes, grönfink, nötväcka och kungsfågel. Svartmes är hålhäckande och föredrar 
därför död ved, både stående och liggande eftersom den bygger sina bon både i håligheter i 
stammar men även nära marken i liggande lågor (Pedersen & Svensson, 2010). Nötväckan är 
även den hålhäckande och häckar gärna i gamla hackspettsbon (Pedersen & Svensson, 2010). 
Hackspettar är sedan tidigare studier kända för att föredra skogar med mycket död ved, 
speciellt högstubbar (Drapeau et al, 2009). Grönfink och kungsfågel är inte hålhäckande arter 
och bör inte ha en lika stark koppling till död ved. Det kan finnas övriga faktorer som gynnar 
både grönfink och kungsfågel och som samvarierar med död ved.  
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Resultaten från denna studie visade inget signifikant positivt samband mellan procent 
lövinslag och antal fågelarter även om tidigare studier på större skala har funnit detta 
samband. Jansson (2003) visade tydliga resultat där de fågelrikaste skogarna har omkring 5%  
lövinslag, men visar dock ingen effekt på att högre procent lövinslag ger fler arter medan en 
studie av Berg (1997) visade tydligt att lövinslag är den viktigaste variabeln när det gäller 
artdiversitet i skogsbestånd. Att bara ett fåtal tydliga samband mellan enskilda arter och andel 
lövinslag kunde påvisas i denna studie kan bero på att den utförts på liten skala och endast 
täcker in mindre områden i den södra delen av Östergötland. För starkare resultat krävs mer 
omfattande undersökningar, till exempel på landskapsnivå. Även om det finns ont om 
signifikanta data på fågelförekomst i lövskog att jämföra med, så ser man tendenser till flera 
samband som stämmer överens meden studie av Forslund (2003). Denna studie visade att 
både artrikedomen och individantalet var störst i löv- och blandskogar och att de mest 
artfattiga skogsmiljöerna var barrskogar. Nötväcka som är en fågel med stark preferens för 
lövträd (Pedersen & Svensson, 2010) visade i denna studie ett signifikant positivt samband 
med lövträd av mindre dimensioner men även tendens till samband med större dimensioner. 
Bofink och talgoxe visar positivt samband med lövträd med diameter mellan 31-40 cm och är 
båda arter som återfinns i löv- och blandskogar (Pedersen & Svensson, 2010). Däremot visar 
koltrasten ett negativt samband till lövskogar i samma klass, även om den vanligtvis är väldigt 
generell i sitt val av skog. Koltrasten föredrar skogar med mycket undervegetation och 
flerskiktning, och resultatet kan vara något missvisande eftersom skogarna i 
undersökningsområdena inte alltid varit flerskiktade (Pedersen & Svensson, 2010). 
 
Majoriteten av fågelarter och även det totala artantalet visar negativa samband med barrträd 
av dimensionerna 0-31 cm i diameter. Fyra av arterna visar signifikant negativa samband, det 
vill säga att de inte trivs i barrskogar av denna dimension. Övriga arter visar liknande 
tendenser. Det syns dock tydliga skillnader i de större dimensionerna av barrträd där arterna 
istället går över till positiva samband. Större hackspett, kungsfågel och talgoxe har alla 
signifikant positiva samband till grövre barrträd. Även det totala artantalet är signifikant 
positivt till träd med diameter 31-40 cm och 51-60 cm. Detta beror troligtvis på att grövre träd 
hyser fler insekter som föda för fåglarna, samt håligheter som passar till exempel större 
hackspett (Drapeau et al, 2009). Även om flera av arterna har en stark preferens till löv- eller 
blandskog så kan grövre barrträd fortfarande vara en tillgång som gynnar de flesta 
fågelarterna eftersom de bidrar till en mer varierad miljö (Forslund, 2003). Att 
fågeldiversiteten visar negativa samband med barrträd med 0-31 cm i diameter innebär att 
diversiteten minskar i granplanteringar som i denna undersökning hade dimensioner på 15-30 
cm. Att artrikedomen hos småfåglar är sämre i granplanteringar stämmer överens med flera 
tidigare studier, bland annat Janssons (2003) studie där han fått fram tydliga resultat på att 
artrikedomen i granplanteringar är betydligt fattigare jämfört med blandskogar. Resultaten 
baseras på 25 fågelarter och har utförts i mellersta Sverige men i betydligt större skala (10 km 
transekter).  
 
Slutsatsen av studien är att man genom att öka mängden död ved, lövinslag och variation i 
trädålder kan bevara och gynna artrikedom hos fåglar i skog. Genom att öka variansen i 
träddiameter med 14 % så ökade antalet arter med 60 % (Fig. 1). Ökar man antalet barrträd 
med diametern 51-60 cm till två träd på en yta av 10 m i diameter så ökar antalet arter med 68 
% (Fig. 3). Ökar man istället antalet barrträd med diameter 21-30 cm så minskar antalet arter 
(Fig. 4), vilket förklarar varför granplanteringar har en fattigare artrikedom. På lövinslag finns 
inget resultat som visar att ökad mängd lövinslag ger ökad artrikedom, men jämfört med 
tidigare studier ser man att detta är en viktig faktor (Jansson, 2003).  
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