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1 Sammanfattning 

Hyggen kan potentiellt vara en viktig resurs för pollinatörer. Historisk 

markanvändning har tidigare visat sig ha betydelse för antalet fjärilsarter 

och individer på hyggen med ett större antal där det historiskt varit äng, 

även efter en generation med produktionsskog. Även växtrikedomen har 

visat sig påverkas av markanvändningshistoriken. I den här studien har 

pollinatörer samlats in med färgskålar på hyggen som haft minst en 

generation produktionsskog, och som på 1870-talet var antingen äng eller 

skog. Resultaten visade att det inte fanns någon skillnad i artantal och 

individantal mellan hyggestyperna när det gäller guldbaggar, 

humlebaggar, humlor, blomflugor och blombockar. Resultatet är 

överaskande på grund av att det är en större frekvens av örter på hyggen 

som förut varit äng och att man därför förväntar sig att det finns fler 

pollinatörer där. Det finns indikationer på att fångstbarheten när det gäller 

färgskålsmetoden är omvänt proportionell mot blomrikedomen och 

resultatet skulle kunna bero på detta. 

2 Introduktion 

På 1870-talet var stora områden i Sverige blomrika gräsmarker, 

framförallt slåtterängar och trädbeklädda betesmarker. Idag har dessa 

naturbetesmarker minskat med 90% (Hansson & Fogelfors 2000). Vid 

inventeringar som Jordbruksverket genomförde 2002-2004 bedömdes ca 

270 000 hektar vara värdefulla ängar, betesmarker eller restaurerbara 

marker (Persson 2005). Att det inte finns så mycket naturbetesmarker 

kvar beror på att de under 1900-talet ersatts av annan markanvändning 

(Gustavsson et al. 2007). Naturbetesmarker har omvandlats till åkrar, 

jordbruk har också lagts ner och där har naturbetesmarker ofta istället 

vuxit igen eller blivit produktionsskog med barrträd. De jordbruk som 

finns kvar har ofta stora åkrar med samma gröda. Det gör att landskapet 

blir mer homogent och antalet naturbetesmarker minskar (Bernes & 

Lundgren 2009), vilket gör att arter beroende av dessa marker minskar. 

De marker som fortfarande finns kvar i dag är fragmenterade och arter 

kan ha svårt att sprida sig i mellan dem.  

 

Man har sett en minskning i antalet pollinatörer i världen (Potts et al. 

2010) och man tror att mycket beror på den förändrade 

markanvändningen i jordbrukslandskapet (McLaughlin & Mineau 1995). 

Bland pollinatörerna behöver till exempelvis humlor en kontinuitet av 

blommor, men kontinuiteten minskar när det är större områden med 

samma växt (Mossberg & Cederberg 2012 ). När det inte finns så mycket 

naturbetesmarker kvar i landskapet hänvisas pollinatörer istället till att 

utnyttja t ex vägrenar, trädgårdar och hyggen.  
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Sedan 1980-talet har man avverkat ca 200 000 ha skog per år 

(Skogsstyrelsen 2010) och dessa hyggen kan potentiellt vara en viktig 

resurs för pollinatörer. När skog huggs ner och det blir hyggen blir det 

mer öppen mark där det kan växa mer blommor under en tid, vilket gör 

att pollinatörerna tillfälligt kan leva där (Mossberg & Cederberg 2012). 

Vilka arter som finns på dagens hyggen kan påverkas av hur marken 

användes historiskt. Man har sett att det är skillnad i artrikedom hos 

fjärilar beroende på om det var äng eller skog på 1870-talet, med större 

artrikedom och individantal på de hyggen där det förut var äng (Ibbe et 

al. 2011). Man har också sett att växtsammansättningen på betesmarker 

påverkas av vilken marktyp det var på 1800-talet, med fler arter där det 

varit naturbetesmarker eller slåtterängar under en längre tid (Gustavsson 

et al. 2007). På grund av detta kan man tänka sig att det också kan finnas 

en skillnad i artsammansättningen hos pollinatörer, som humlor och 

blomflugor på hyggen beroende på vad det har varit för markanvändning 

tidigare. 

 

Syftet med studien var att se om det fanns en skillnad i 

artsammansättningen och individantal mellan marker som på 1870-talet 

var skog eller äng och i dag är hyggen. Utifrån det här kan man komma 

fram till hur man bäst ska sköta plantering och avverkning och därmed ta 

bättre naturvårdshänsyn. Sådana förändringar i skötsel skulle kunna 

förbättra förutsättningarna för pollinatörer i landskapet. I den här studien 

tittade jag på antalet humlor, blomflugor, blombockar, humlebaggar och 

guldbaggar, som alla har en mer eller mindre betydande roll i pollinering 

av växter.  

3 Material & metoder 

3.1 Undersökningslokaler 

I undersökningen studerades totalt 24 hyggen i södra Östergötland (Figur 

1). De 24 hyggena hade olika historisk bakgrund, 12 av dem var 

ängsmark och andra hälften var skogsmark under 1870-talet innan de 

blev produktionsskog dominerande av barrträd. För att se hur 

markanvändningen var under 1800-talet användes häradsekonomiska 

kartan som gjordes 1868-1877 (Ibbe et al. 2011). För att hygget skulle 

räknas till ängstypen skulle minst 15% av hygget vara utmärkt som äng 

på häradsekonomiska kartan (Jonason et al. submitterad
2
). 

                                           

2
 Jonason D, Ibbe M, Milberg P, Turnér A, Westerberg L, Bergman K-O. Vegetation in clear-cut 

depends on previous land use: a century-old grassland legacy, Manuskript inskickat för publicering, 

Linköpings universitet 
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Hyggena var 2,1-6,6 hektar och vid insamlingstillfället (2013) var det 6-8 

år sedan områdena blev hyggen. För att undvika att närliggande 

naturbetesmarker påverkade resultatet låg alla hyggen minst 300 meter 

från närmaste gräsmark, alla utom tre låg dessutom minst 500 meter från 

närmaste gräsmark. Det fanns inga signifikanta skillnader i 

trädslagssammansättning mellan hyggestyperna, det fanns dock en 

skillnad i att det var högre konnektivitet av naturbetesmarker där det 

historiskt varit äng än där det varit skog. Mängden stenar, bar mineraljord 

och avverkningsrester registrerades också men inga signifikanta 

skillnader fanns (Ibbe et al. 2011).  

 

Figur 1. De 24 försökslokalerna i södra Östergötland med historisk bakgrund 
(Ibbe et al. 2011). 

3.2 Insamling av växtdata 

En gång mellan augusti och oktober inventerades vilka växter som fanns 

på varje hygge. På varje hygge inventerades hundra cirkulära 

stickprovsytor med en radie på 1 meter. De var fördelade på raka 

transektlinjer som låg 25 meter ifrån varandra. I cirklarna registrerades 

växtarterna och frekvensen beräknades som antalet stickprov som hade 

växtarten (Utifrån detta data räknades örtfrekvensen ut) (Jonason et al. 

submitterad
3
). 

3.3 Insamling av pollinatörer 

Pollinatörerna samlades in i juli 2013 med hjälp av färgskålsmetoden 

(Leong & Thorp 1999). Tre burkar med vardera färgerna vit, gul och blå 

                                           

3
 Jonason D, Ibbe M, Milberg P, Turnér A, Westerberg L, Bergman K-O. Vegetation in clear-cut 

depends on previous land use: a century-old grassland legacy, Manuskript inskickat för publicering, 

Linköpings universitet 
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fästes på en stålpinne och sattes ut på ett hygge med burköppningarna i 

vegetationshöjd. Burkarna var målade med UV-färg (Soppec, Sylva mark 

fluo marker, Nersac, Frankrike) och hade en diameter på 8,7 cm. I 

burkarna fanns till hälften propylenglykol (glytherm 20) och hälften 

vatten för att pollinatörerna skulle bevaras och för att minska 

ytspänningen. På varje hygge sattes tre stålpinnar med burkar ut och de 

stod där under en vecka varefter burkarna tömdes, detta gjordes två 

gånger. Insamlingen av burkarna skedde 11/7-13 och 25/7-13. 

Pollinatörerna från de tre burkar som hade samma färg utgjorde ett prov 

och lades i en burk med 70% etanol vid tömningen för att de skulle 

bevaras. 

3.4 Artbestämning 

Humlor (Bombus spp) och blomflugor (Syrphinae spp) artbestämdes och 

räknades. Nomenklaturen för blomflugor följer Bartsch (2009) och 

humlorna följer Mossberg and Cederberg (2012). Även Holmström 

(2009), Söderström (2013) samt Douwes (2004) användes vid 

artbestämningen. Antalet blombockar (Lepturinae spp), guldbaggar 

(Cetoniidae spp) och humlebaggar (Trichius spp) räknades men 

artbestämdes inte. 

3.5 Statistisk analys 

De fem grupperna blombockar, blomflugor, humlebaggar, humlor och 

guldbaggar analyserades gruppvis. Blomflugor analyserades också art- 

och släktvis och humlor artvis. T-test gjordes för att se om det finns 

signifikanta skillnader i de olika grupperna mellan de olika 

hyggestyperna. Örtfrekvensen räknades ut som summan av förekomster 

av örter i de 100 registrerade rutorna på varje hygge. En linjär regression 

gjordes för att se sambandet mellan örtfrekvens och individantal. Dessa 

tester räknades i Microsoft Office Excel 2007. Signifikansnivån är 0,05. 

Sannolikheten att en art eller släkte av humlor och blomflugor hittas på 

ett hygge med en historik av äng eller skog räknades med oddskvoter i 

programmet Comprehensive Metaanalysis. 

3.5.1 Oddskvoter 

När man räknar oddskvoter får man fram ett värde (estimat) med 

konfidensintervall för relationen mellan två variabler som kan ge 

antingen ett ja eller nej (binära variabler) (Bland & Altman 2000). I det 

här fallet kan man då se hur sannolikt det är att en art finns på ett hygge 

med en viss hyggeshistorik. För att räkna med oddskvoter behöver inte 

stickproven vara stora, vilket är bra i det här fallet när det fanns låga 

förekomster av vissa arter. Genom att logaritmera (ln(oddskvot)) värdena 
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fick vi en nollinje där värden över 0 visar att en art eller grupp föredrar 

hyggen som varit äng tidigare och värden under noll visar att de föredrar 

skogshyggen.   

Även viktade medelvärden har räknats ut på oddskvoterna för grupperna; 

humlearter, blomflugesläkten och blomflugearter. Detta är medelvärden 

på de olika arternas oddskvoter, men även hur vanliga arterna är har 

räknats med för att de ovanligare arterna inte ska ge för stort utslag. 

Oddskvoterna räknades ut som följer (1),  

OR=
   

   
 = 

   

   
                            (1)          

där a = antalet förekomster på äng, c = antalet ängshyggen utan 

förekomst, b = antalet skogshyggen med förekomst, d = antalet 

skogshyggen utan förekomst. 

4 Resultat 

Totalt antal individer som samlades in i fällorna var 7866 stycken, 

fördelat på 5 grupper. Det var fler individer där det varit skog än där det 

varit äng av alla arter som observerades utom av blomflugor (Tabell 1). 

Det fanns dock ingen signifikant skillnad mellan hyggestyperna när det 

gäller artantal och individantal (Figur 2).  

 
 

Tabell 1. Antal individer som samlats in på hyggen där det på 1870-talet var 
äng eller skog och i dag är hygge efter minst en generation 
barrproduktionsskog. Inom parantes anges variationen för hur många 
individer som samlades in per hygge. 

 Blombockar Humlebaggar Blomflugor Humlor Guldbaggar 

Äng 2777 (126-556) 95 (1-23) 82 (0-25) 229 (2-40) 49 (0-15) 

Skog 3948 (61-620) 209 (2-65) 61 (2-9) 331 (3-63) 84 (1-31) 

Total 6725 304 143 560 134 

 

Oddskvoterna visar att det inte fanns någon signifikant skillnad i om 

arterna och släktena hos humlorna och blomflugorna föredrar en 

hyggestyp framför den andra (Figur 3). Den art som var närmast 

signifikant var blomflugan Sericomyia silentis som hade en tendens att 

vara i fler av de hyggen där det varit skog sedan 1870-talet, än där det 

varit äng (P=0,16). 
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Figur 2. Antal infångade individer (medelvärden och 95%-iga 
konfidensintervall) på hyggen med en historik som äng eller skog på 1870-
talet av a) blombockar (P=0,11), b) blomflugor (P=0,50), c) humlor (P=0,18), 
d) humlebaggar (P=0,10) och e) guldbaggar (P=0,26). Även medelvärden och 
konfidensintervall för artantal f) (P=1) och släktantal g) (P=1) för blomflugor. 
P-värden har räknats ut genom t-test.  
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                   Skog                               Äng 

Figur 3. Oddskvoter med konfidensintervall räknade på antal hyggen med 
förekomst som på 1870-talet antingen var äng eller skog. Dessa är räknade 
på arter för humlor (trianglar), och på arter (cirklar) och släkten (kvadrater) för 
blomflugor. Viktade medelvärden för dessa tre grupper visas också; humlor 
(P=0,87), arter av blomflugor (P=0,79) och släkten av blomflugor (P=0,71). 

Det fanns en tendens till att antalet insamlade individer minskade med 

högre örtfrekvens på de undersökta hyggena. Det är dock inget som är 

statistiskt säkerställt (Figur 4). 
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Figur 4. Sambandet mellan örtfrekvens 
och individantal av a) blombockar 
(P=0,95), b) blomflugor (P=0,32), c) 
humlor (P=0,28), d) humlebaggar 
(P=0,10) och e) guldbaggar (P=0,90).   
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5 Diskussion 

Resultaten i den här studien visar att det inte finns några statistiskt 

säkerställda skillnader i individantal och artantal mellan hyggen där det 

varit äng jämfört med där det varit skog på 1870-talet. Det finns ändå en 

tendens till att det fanns fler individer av alla grupperna utom 

blomflugorna på skogshyggena jämfört med ängshyggena. Det går emot 

tidigare studier där man några år tidigare på samma hyggen som vi 

studerat sett en större artrikedom och ett större individantal av fjärilar på 

de hyggen där det förut varit äng (Ibbe et al. 2011). Där det förut varit 

äng observerades 44 arter, jämfört med 30 arter där det varit skog. 

Antalet observerade individer var också 2,5 gånger högre där det förut 

varit äng (Ibbe et al 2011). 

 

Man har också sett att artrikedomen hos växter påverkas av 

markanvändningshistoriken och vad det var för marktyp för 50-100 år 

sedan (Lindborg & Eriksson 2004) och 200 år sedan (Gustavsson et al. 

2007). Det överensstämmer med de hyggen som varit med i studien där 

det var fler växtarter där det förut varit äng (medel 57 arter) än där det 

varit skog (medel 42 arter). Det var också en högre örtfrekvens på 

ängshyggena än på skogshyggena (medel 607 respektive 339). I tidigare 

studier har man sett en ökning av bin på jordbruksmarker där det finns 

fler blommande arter och en högre täckningsgrad av blommor 

(Holzschuh et al. 2008). Eftersom det fanns fler örter på hyggen där det 

varit äng i den här studien borde det enligt detta också finnas fler 

pollinatörer där. 

I den här studien fanns istället en tendens till att när det fanns en högre 

frekvens eller större artantal av örter och växter så minskade antalet 

insamlade pollinatörer. Det går alltså emot teorin om att fler pollinatörer 

skulle samlas in på ängshyggena där det fanns fler örter och en historik av 

ängsbruk. Det här resultatet kan bero på insamlingsmetoden. När det 

finns mycket örter är det möjligt att färgskålarna inte lockar 

pollinatörerna särskilt mycket. När det däremot inte finns lika mycket 

örter lockar färgskålarna pollinatörerna mera och fler samlas in i 

burkarna. Det har man sett indikationer på i tidigare studier där fler bin 

samlats in när det finns ett färre antal blommor (Baum & Wallen 2011). 

Det skulle också kunna vara så att antalet insamlade arter och individer 

blir olika beroende på i vilken höjd färgskålarna sitter, eftersom att olika 

arter föredrar blommor med olika höjd (Cane et al. 2000). 

 

Den grupp med flest insamlade individer var blombockar, både på 
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ängshyggen och skogshyggen. Många arter av blombockar utvecklas som 

larver i död ved, när de sedan blir fullbildade äter de på blommor 

(Ehnström & Holmer 2007). Kombinationen av död ved och blommor 

gör att det finns goda förutsättningar för blombockar på hyggena, vilket 

skulle kunna vara en förklaring till att så många blombockar samlades in. 

Man har också sett att om nektar och pollenresurserna är fragmenterade 

är skalbaggar (Cinereski et al. 1968), fjärilar (Brommer& Fred 1999), 

tvåvingar (Hendrichs et al. 1991) och tripsar (Kierset et al. 2000) ofta 

aggregerade på de kvarvarande områdena (Wäckerset et al. 2007). 

Eftersom hyggena i studien ligger minst 300 meter från andra gräsmarker 

skulle denna effekt också kunna visa sig här.  

Den blomflugeart med flest insamlade individer var Sericomyia silentis 

där 52 individer samlades in på ängshyggen och 31 på skogshyggen. De 

blev insamlade på färre ängshyggen (8 stycken) än skogshyggen (11 

stycken). Att det ändå blev fler individer insamlade på ängshyggena 

skulle kunna bero på att det kan finns en större täthet av blomflugor på 

vissa ängshyggen. 

Fler studier behöver göras för att se om det förväntade resultatet (att det 

finns fler individer och arter på ängshyggen) inte visas i studien på grund 

av insamlingsmetoden. Man har tidigare sett att olika arter samlas in 

beroende på om man använder håvning eller färgskålsmetoden (Caneet et 

al. 2000, Östrand 2011). I Östrands (2011) studie sågs också att fler 

blomflugearter samlades in med håvning än med färgskålar. Därför kan 

det vara bra att kombinera olika metoder om man vill ha säkrare data som 

visar på individ- och artrikedom. Det skulle också vara bra att undersöka 

om blomrikedomen är likvärdig där färgskålarna ställs för att det 

insamlade materialet inte ska bero på hur mycket blommor som finns runt 

om färgskålarna. Det skulle också vara intressant att undersöka om 

färgskålarna samlar in olika arter beroende på i vilken höjd de sitter. 

 

5.1 Samhälleliga & etiska aspekter 

Pollinatörer utför en viktig ekosystemtjänst genom att de pollinerar växter 

vilket är en förutsättning för många grödor inom jordbruket. Många 

djurarter lever av de växter som är beroende av pollinering för att kunna 

fortleva, detta gör pollinerare viktiga för fungerande ekosystem. Antalet 

pollinatörer har dock minskat, mycket på grund av att markanvändningen 

har förändrats (Potts et al. 2010). Landskapet blir mer homogent och 

antalet trädbeklädda betesmarker har minskat (Bernes & Lundgren 2009). 

Det kan därför vara viktigt med övervakning av pollinatörer. I denna 

studie ville vi se om det fanns en skillnad i antalet pollinatörer beroende 

på historisk markanvändning och om det då fanns alternativ för hur 
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marken ska skötas för att pollinatörerna inte ska minska. 

 

En etisk aspekt kan vara att pollinatörer samlades in och dör i 

propylenglykolen. Det skulle också kunna vara så att man får med 

sällsynta arter i provet, vilket kan göra att de minskar ytterligare i antal. 

Det är dock så att om man inte samlar in dem så kan man inte veta att de 

finns och man kan då inte göra åtgärder för att arten ska överleva. I denna 

studie samlades pollinatörerna in under två veckor, med nio fällor på 

varje hygge under dessa tillfällen. Det är ingen lång tid och det kommer 

fortfarande att finnas kvar många pollinatörer på hygget. Insamlandet 

väger upp de positiva effekter som kan erhållas om man vet mer om 

sammansättningen på hyggen. 

6 Tack 

Jag vill tacka handledarna Karl-Olof Bergman, Dennis Jonason och Per 

Milberg som har hjälpt till under arbetets gång med med allt från logistik, 

statistik och rapportskrivning.Tack till min handledare Karl-Olof 

Bergman som svarat på frågor och kommenterat rapporten, Björn 

Cederberg och Jens Montelius Risberg som har gett tips på karaktärer hos 

humlearter, Erik Sjödin som har artbestämt en del humlor och 

blomflugor, och även gett tips på karaktärer hos dessa, Angelica 
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