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Abstract 
The epiphytic lichen Usnea longissima is strongly associated with old-growth forests and is 
declining. Previous studies have documented unimodal relationships between stand density 
and abundance of U. longissima. The aim of this thesis has been to investigate whether the 
same relationship is found in Sweden and to determine the optimum level of stand density. 
The study area (1.4 ha) was divided into a grid with 48 circular plots (10-m radius). Stand 
density was measured as basal area (m²/ha) using a relascope and abundance of U. 
longissima was measured as the length of the longest thallus present on the tree nearest the 
plot center. Usnea longissima was found in 42 plots (mean thallus length of 37 cm). The 
regression analyses between length of U. longissima and basal area showed that the 
relationship was not significant (R²=0.082, P=0.066), and tended to be linear rather than 
unimodal. However, plots with U. longissima had significantly lower basal area (30.4 m²/ha) 
than plots without the lichen (35.1 m²/ha). The basal area in U. longissima plots was higher 
than in Norwegian studies, but similar to other Swedish sites. Thus, my results correspond 
well with earlier studies that have documented higher basal area in U. longissima-locations 
in Västernorrland than in more oceanic areas in Norway. Thereby a basal area around 27-35 
m²/ha seems most favorable for U. longissima in the study area. The lichen cannot develop 
large populations in dense stands, indicating that management operations to reduce the basal 
area might be needed in such stands. 
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Förord 
Fröet till att vilja undersöka laven långskägg såddes troligen för flera år sedan. Då jag vuxit 
upp i Västernorrland och vid flera tillfällen fått besöka olika långskäggslokaler i länet så föll 
det sig naturligt att även vilja studera en av områdets karaktäristiska ansvarsarter närmare. 
Arten för inte bara tankarna till julgranens dekorationer utan återfinns även i märket för 
Skuleskogen nationalpark och har genom åren fått vara en symbol för naturligt utvecklade 
gammelskogar. En stor anledning till att detta arbete kunnat genomföras är tack vare kunnig 
och engagerad handledning och därför riktar jag ett stort tack till Per-Anders Esseen för hans 
vägledning, som både utmanat och utvecklat mig i mitt fältarbete och skrivande. Jag vill även 
rikta ett tack till min fru Lisa Libell för hennes uppmuntrande sällskap och assistans under 
mulna vårdagar i fält. 



  

 
 

Innehållsförteckning 
 

1 Inledning            1 
1.1 Bakgrund             1 
1.2  Syfte och frågeställningar         2 

 
2 Material och metoder         3 
2.1 Studieområde            3 
2.2 Fältmetodik            4 
2.3 Mängd långskägg           5 
2.4 Skogens slutenhet           5 
2.5 Skattade skogsdata           5 
2.6 Statistik och visualisering         5 

 
3 Resultat             6 
3.1 Förekomst och längd av långskägg       6 
3.2 Skogens slutenhet           7 
3.3 Test av samband och skillnad        7 
3.4 Skattade skogsdata           8 

 
4 Diskussion            9 
4.1 Långskägg            9 
4.2 Skogens slutenhet           10 
4.3 Samband och skillnad          10 
4.4 Skattade skogsdata           12 
4.5 Slutord             12 
 

Ordlista             13 
Referenser            14 
 



 

1 
 

1 Inledning  
 

1.1 Bakgrund  
Under lång tid har laven långskägg (Usnea longissima, UL) ansetts vara en sällsynthet i vår 
lavflora. Första gången den omnämns i litteraturen var 1810 och 1861 dokumenteras de 
första fynden i Skandinavien (Ahlner 1931). Långskägg förekommer främst i ett bälte från 
Norrlands kustland ned mot Värmland och Oslofjorden i Norge. De största förekomsterna i 
Sverige finns i Medelpads och Ångermanlands kustland (Ahlner 1948, Esseen och Ericson 
1982).  
 
Till utseendet har långskägg, som namnet antyder, en långsträckt bål med få förgreningar 
och rikligt med korta sidogrenar (Figur 1). Färgen varierar mellan ljust grågrön till gulvit 
(Ahlner 1931). Laven återfinns främst i äldre barrskogar som inte brunnit på många år och 
växer främst på gran (Picea abies). Laven föredrar fuktiga och vindskyddande miljöer, ofta i 
mer kuperad terräng (Ahlner 1931, Ahlner 1948, Esseen et al. 1981). I höjdled föredrar 
långskägg att växa på grenar i trädens nedre tredjedel, ofta under 5 meters höjd (Ahlner 
1948, Esseen et al. 1981). Den sprider sig främst genom fragmentering av bålen vilket medför 
att spridningsförmågan är begränsad (Ahlner 1931, Esseen et al. 1981, Esseen 1985, Gauslaa 
1997).   
 
Ahlner (1931) såg att långskägget minskade och föreslog skyddande av lavens habitat redan 
under 1900-talets första hälft. Långskägg har mycket specifika habitatkrav och detta 
tillsammans med dess begränsade spridningsförmåga gör den mycket känslig för 
miljöstörningar (Esseen et al. 1981). Särskilt skogsbruk och olika former av avverkning har 
påverkat arten negativt (Ahlner 1931, Ahlner 1948, Esseen et al. 1981, Josefsson, Hellberg och 
Östlund 2005). För att skydda långskägg rekommenderas därför biotopbevarande 
skyddsåtgärder genom bildande av exempelvis naturreservat (Ahlner 1931, Esseen och 
Ericson 1982). 
 
Idag är långskägg fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845) och klassad som 
Sårbar (VU) i den svenska rödlistan (ArtDatabanken 2015). Genom åren har arten även 
bidragit till att flera områden skyddats i form av naturreservat och nationalpark i bland annat 
Västernorrlands län, där förekomsten är som störst i Sverige (ArtDatabanken 2009). 
Långskägg är även en av länets ansvarsarter (Länsstyrelsen 2015).  
 
Förekomsten av långskägg påverkas av flera olika faktorer. Den viktigaste faktorn för lavens 
tillväxt är tillgången till ljus (Esseen et al. 1981, Gauslaa 1997, Jansson, Palmqvist och Esseen 
2009). Starkt ljus tillsammans med stress från uttorkning är dock negativt på grund av 
egenskaper hos lavens solskyddande pigment (usninsyra) (Färber et al. 2014). Detta bidrar 
starkt till att långskägg saknas i den övre delen av träden. Viktiga faktorer är även hög 
luftfuktighet och skogens vindskyddande egenskaper (Esseen och Ericson 1982). Båda dessa 
påverkas av skogsbruk, eftersom olika former av avverkning förändrar skogens mikroklimat. 
En glesare skog genom avverkning och gallring kan medföra lägre luftfuktighet och öka 
vindgenomströmningen, vilket påverkar laven negativt (Esseen och Ericson 1982).  
 
I beslut och skötselplaner för skyddande av långskäggsbiotoper föreskrivs ofta fri utveckling 
inom området (Esseen och Ericson 1982, Länsstyrelsen 2015). Fri utveckling behöver dock 
inte alltid innebära den bästa skötseln för att främja förekomsten av långskägg. Igenväxning 
av skog har lyfts fram som ett möjligt hot mot laven (ArtDatabanken 2009, Storaunet, 
Rolstad och Rolstad 2014). Till följd av varmare klimat, kvävenedfall och effektivare 
skogsskötsel har Sveriges skogar generellt blivit tätare, vilket missgynnar hänglavar (Esseen 
et al. 2016). 
 
Flera studier har visat att mängden långskägg tenderar att minska både när skogen blir för 
tät och när den blir för öppen (Liebe, Sundsbø och Gauslaa 2017, Storaunet et al. 2008, 
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Storaunet, Rolstad och Rolstad 2014). Långskägg har lägre tillväxt i täta och mörkare skogar 
(Gauslaa et al. 2007, Jansson, Palmqvist och Esseen 2009, Josefsson, Hellberg och Östlund 
2005). Där skogens slutenhet har minskats och ljusinstrålningen ökats genom selektiv 
avverkning och gallring har däremot en ökning av befintligt långskägg kunnat observeras 
(Storaunet, Rolstad och Rolstad 2014). Men när skogen blir mer öppen minskar även 
luftfuktigheten, samtidigt som vinden ökar, vilket kan påverka laven negativt genom 
uttorkning och sönderblåsning (Esseen och Ericson 1982, Liebe, Sundsbø och Gauslaa 2017).  
 
I Norge har undersökningar av skogens slutenhet, mätt som grundyta, kopplat till mängden 
långskägg visat på ett signifikant samband mellan dessa variabler (Liebe, Sundsbø och 
Gauslaa 2017, Storaunet et al. 2008). Detta tyder på att det finns en optimal slutenhet av 
skogen för mängden långskägg. Dock har dessa studier lyft fram olika grundytevärden, 26 
m²/ha (Liebe, Sundsbø och Gauslaa 2017) och 15–25 m²/ha (Storaunet et al. 2008) där 
mängden långskägg varit som störst. Storaunet, Rolstad och Rolstads (2014) uppföljande 
studie efter att en selektiv gallring blivit utförd visade att antalet långskäggsbålar ökade 
samtidigt som grundytan minskade från 21,7 till 18,3 m²/ha. 
 
Även om norska resultat visar på ett samband mellan skogens slutenhet och mängden 
långskägg så saknas kunskap och detaljerade data kring om dessa samband även går att se i 
Sverige. För att kunna ge råd om ifall aktiv skötsel av långskäggsbiotoper behövs för att 
främja lavens fortlevnad finns därför ett behov av mer kunskap inom området.  
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att öka kunskapen kring långskägg i allmänhet och den svenska 
populationen i synnerhet. Detta görs genom en närmare undersökning av sambandet mellan 
skogens slutenhet och mängden långskägg inom en rik population i Västernorrlands län, 
Sverige.   
 
För att precisera syftet har följande frågeställningar arbetats fram:  
• Hur ser sambandet mellan skogens slutenhet (grundyta) och mängden långskägg ut? 
• Vilken grundyta är optimal för mängden långskägg, och när blir skogen för tät för laven? 
• Hur starkt är sambandet mellan grundyta uppmätt i fält och Skogsstyrelsens skogsdata 
för grundyta och kan den senare användas i skötselarbetet med långskägg?  
 
 

 
Figur 1. Långskäggsbärande träd, frihängande långskäggsbål samt långskäggsbål med synliga sidogrenar.  
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2 Material och metoder 
 

2.1 Studieområde 
Det valda studieområdet ligger inom Edsbodskogens naturreservat i Västernorrlands län, 
Sverige (Figur 2). Edsbodskogen är belägen 7,5 km nordväst om Ullånger, 52 km söder om 
Örnsköldsvik. Reservatet sträcker sig mellan 220–345 meter över havet och stora delar av 
området ligger över högsta kustlinjen (Länsstyrelsen 2015). Årsmedelnederbörden är 
omkring 700–800 mm/år (Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, SMHI, 2017). 
Jordlagret består till mesta dels av morän men i östra delarna av reservatet finns områden 
nedanför högsta kustlinjen som utsatts för svallning från dåtidens öppna hav. Trädskiktet 
domineras av gran av varierande ålder samt vissa inslag av björk, asp och tall. Det finns två 
mindre myrar samt flera mindre luckor i trädskiktet som bildats av vindfällda granar från 
senaste årens stormar. Det har inte registrerats några fornlämningar i området men 
reservatet omges av flera äldre fäbodvallar, och en vandringsled går genom reservatet 
(Länsstyrelsen 2015).     
 
Edsbodskogens naturreservatet bildades 2015 med syfte att bevara den biologiska 
mångfalden inom området. I motiveringen nämns att området hyser många av de strukturer 
som karaktäriserar en naturligt fungerande gammal naturskog, samt även en omfattande 
hänglavsrikedom och flera skyddsvärda arter, däribland långskägg. De första dokumenterade 
uppgifterna om långskägg härrör från 1944. Med sina mer än 300 långskäggsbärande träd är 
Edsbodskogens naturreservat en av Västernorrlands och Sveriges rikaste långskäggslokaler 
(Esseen, P.-A, muntl., Länsstyrelsen 2015).   
 
Inom området har flera andra rödlistade arter påträffats. Förutom långskägg (Usnea 
longissima) har även rynkskinn (Phlebia centrifuga) och norsk näverlav (Platismatia 
norvegica) hittas, alla tre klassade som Sårbara (VU). Bland arter klassade som Nära Hotade 
(NT) har kötticka (Leptoporus mollis), doftskinn (Cystostereum murrayi), granticka 
(Phellinus chrysoloma), ullticka (Phellinus ferrugineofuscus), gränsticka (Phellinus 
nigrolimitatus), rosenticka (Fomitopsis rosea), garnlav (Alectoria sarmentosa), violettgrå 
tagellav (Bryoria nadvornikiana) samt lunglav (Lobaria pulmonaria) återfunnits 
(ArtDatabanken 2015, Länsstyrelsen 2015).  

 
Figur 2. Studieområdets lokalisering inom Edsbodskogens naturreservat i Västernorrlands län.   
© Lantmäteriet 
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2.2 Fältmetodik 
Valet av studieområde inom Edsbodskogen baserades på redan kända långskäggsbärande 
träd som inventerats och dokumenterats 2018 av Per-Anders Esseen. Det är ett 100 m x 140 
m (1,4 ha) relativt flackt område, inom vilket merparten av kända långskäggsbärande träd 
förekommer. För att täcka en så stor del av området som möjligt, samt för att få en spridning 
i grundyta och försöka undvika att valda träd stod så nära att mätningarna blev beroende av 
varandra, så delades området in i ett rutnät om 20 m x 20 m. Detta resulterande i 48 
linjeskärningar kallat provpunkter (Figur 3).  
 
Med utgångspunkt från varje provpunkt har en cirkelyta med 10 m’s radie noga sökts 
igenom. En radie på 10 m valdes efter att en grov skattning resulterade i att minst 30 
långskäggsbärande träd kunde förväntas att hittas inom de 48 cirkelytorna. Provpunktens 
närmaste träd med en brösthöjdsdiameter (1,3 m; DBH) >15 cm samt med 
långskäggsförekomst under 5 meter över marken har snitslats och numrerats. Då små träd 
har kortare grenar och därmed inte kan hysa lika stora långskäggsbålar som större träd 
(Esseen, P.-A, muntl.) samt att långskägg har en begränsad spridningsförmåga (Esseen et al. 
1981) undersöktes bara träd med DBH över 15 cm. Inom varje cirkelyta dokumenterades 
skogens slutenhet genom mätning av grundyta med hjälp av ett relaskop. Relaskopmätning 
utfördes ca. 1,5 m öster om valt långskäggsträd. Vid varje träd mättes mängden långskägg 
genom mätning av längsta lavbål samt dokumenterades trädslag, DBH, vitalitet 
(levande/död) och eventuellt toppbrott. För de cirkelytor där långskägg saknades utfördes 
relaskopmätningen 1,5 m öster om cirkelytans provpunkt. Sammantaget sträcker sig de 48 
cirkelytorna över en yta av 120 m x 160 m. 
 
Positionen för provpunkter och långskäggsträd registrerades med en GPS av modell Garmin 
GPSMAP 64st. Trädets avstånd och riktning från provpunkten mättes med avståndsmätare 
modell VertexIV 1.0 sve från Haglöf Sweden samt med syftkompass från Suunto av modell 
Suunto MC-2G.   

 
Figur 3. Utformning av studieområde 100 m x 140 m med rutnät 20 m x 20 m samt 48 provpunkter med 
tillhörande cirkelyta med radie på 10 meter. 
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Alla ej tidigare kända långskäggsbärande träd som påträffades under fältarbetet 
dokumenterades med GPS, trädslag, vitalitet och DBH oberoende av om trädet togs med i 
den slutliga statistiken för denna studie eller ej.  
 

2.3 Mängd långskägg 
Att mäta mängden hänglav är både tidskrävande och svårt till följd av lavarnas storlek och 
deras lokalisering i träd och på grenar (Dettki 1995, Gauslaa, Ohlson och Rolstad 1998). 
Inom forskning används därför ofta måttet på lavens längsta bål per träd för att representera 
mängden hänglav i en skog (Dettki 1995, Esseen och Renhorn 1998). Dettki (1995) visade 
genom regressionsanalys att sambandet mellan största bållängd per träd och summerad 
bållängd per träd inte var helt linjärt men hade en hög förklaringsgrad (R² = 0,81). Mängden 
långskägg dokumenterades därför genom att lokalisera och mäta trädets längsta 
långskäggsbål. Då långskägg vanligen föredrar att växa i trädens nedre tredjedel (Ahlner 
1948, Esseen et al. 1981) genomsöktes träden upp till 5 meter över marken och längden av 
den längsta bålen mättes. Bålens längd mättes till närmaste centimeter, men mellan ca. 4–5 
m’s höjd uppskattades längden.  
 

2.4 Skogens slutenhet 
Likt tidigare studier mättes grundyta som ett mått på skogens slutenhet runt 
undersökningsträden (Liebe, Sundsbø och Gauslaa 2017, Storaunet et al. 2008). Resultatet 
från en grundytemätning påverkas av trädens tjocklek i brösthöjd (1,3 m) samt dess avstånd 
från mätpunkten och kan mätas med ett relaskop (Sjödin 2018). Relaskopmätning bedöms 
kunna representera skogens slutenhet och därmed dess ljusinsläpp på ett tillfredsställande 
sätt. 
 
Relaskopmätningen baseras på de instruktioner som Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) 
fältinstruktioner tillhandahållit i ”Fältinstruktion för Nationell Inventering av Landskapet i 
Sverige” (Sjödin 2018) samt handledning i fält (Esseen, P.-A, muntl.). Resultatet av 
relaskopmätningen dokumenterades i kategorierna Levande Gran, Död Gran, Levande Björk, 
Död Björk samt Övrigt och kunde därefter summeras i olika konstellationer för levande och 
döda träd för varje trädslag och totalt.  
 

2.5 Skattade skogsdata 
Från Skogsstyrelsens Skogsdataportal (2012) hämtades modellerade grundytedata från 
laserskanning för området kring Edsbodskogens naturreservat. Laserskanningen utfördes 
under lövad säsong 2012-07-05 och grundytedata redovisas med ett uppskattat värde i 
kvadratmeter per hektar (m²/ha) i pixlar om 12,5 m x 12,5 m (Skogsstyrelsen 2012). Utifrån 
dokumenterade GPS punkter där relaskopmätningar utförts kunde därefter grundytevärdet 
för varje punkt avläsas från Skogsstyrelsens skogsdata.   
 

2.6 Statistik och visualisering 
För beräkningar och statistiska analyser har Microsoft Excel använts. För att analysera 
samband mellan olika variabler har korrelation och regression använts. Sambandet mellan 
längd av långskägg och grundyta analyserades med både linjär och kvadratisk regression. 
Log-transformering har i vissa fall utförts för att få linjära samband mellan beroende och 
oberoende variabler. Skillnader mellan två oberoende populationernas medelvärden har 
testats med t-test. ArcGis 10.5.1 användes för att hantera och bearbeta Skogsstyrelsens 
skogsdata och dokumenterade GPS punkter. Dessa har därefter visualiserats och beräknats 
med hjälp av ArcMap och Excel. 
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3 Resultat 
 

3.1 Förekomst och längd av långskägg 
Vid de 48 provpunkter som undersökts återfanns långskägg inom 42 cirkelytor (87,5%). 
Totalt var 18 träd med långskägg kända sedan tidigare, medan 24 träd var nya fynd. Laven 
saknades i sex ytor (Figur 4). Av de 42 träden var 5 döda, varav ett dött träd hade toppbrott 
15 m över marken. Samtliga 42 långskäggsbärande träd var gran och deras medeldiameter 
var 29,2 cm med en standardavvikelse (SD) på = 9,39 cm. Medelavståndet från träden till 
cirkelytans provpunkt var 4,32 m med SD = 2,31.  

 
Figur 4. Cirkelytor inom studieområdet där långskäggsbärande (UL) träd återfunnits (gröna) och ej (röda).  
 

Under fältarbetet registrerades, utöver de valda undersökningsträden, även ytterligare 11 nya 
långskäggsbärande träd inom cirkelytorna. Dessa träd med tillhörande data ingår inte i de 
statistiska beräkningarna i denna rapport.  

 
Vid mätning av längsta lavbål erhölls ett medelvärde på 37,0 cm med SD = 18,32. Den 
kortaste lavbålen var 10 cm och den längsta var 90 cm (Figur 5). Fördelningen dominerades 
av relativt korta bålar, men blev approximativt normalfördelad efter log-transformering av 
bållängden.  

 
Figur 5. Histogram över fördelningen av längsta uppmätta långskäggsbål på 42 träd inom studieområdet. 
Längden är uppdelad i 10 cm’s klasser. N = 42.  
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3.2 Skogens slutenhet 
Medelgrundytan för samtliga 48 mätpunkter var 31,0 m²/ha med min/max = 23,5–40,5 
m²/ha och SD = 3,43 (Tabell 1). Av grundytan utgjordes 26,6 m²/ha (86%) av levande träd 
och 4,4 m²/ha (14%) av döda träd. Nittiofyra procent av grundytan var gran och 6% björk.  
 
Tabell 1. Grundyta (m²/ha) för alla mätpunkter (n = 48) i studieområdet. Medel, min/max, SD och procentuell 
(%) fördelning av levande och döda trädslag.  

Trädslag m²/ha: Medel m²/ha: Min–Max   SD Procent %  

Levande träd         

Gran  25,4 17–33 3,98 82 

Björk  1,2 0–5 1,30 4 

Totalt  26,6 18–35 3,88 86 

Döda träd         

Gran  3,7 0,5–8,5 2,15 12 

Björk  0,7 0–3 0,95 2 

Sälg  0,0 0–1 0,14 0 

Totalt 4,4 0,5–10 2,39 14 

Summa levande + döda 31,0 23,5–40,5 3,43 100 

 

3.3 Test av samband och skillnad 
Korrelationen mellan längsta lavbål och total grundyta var r = 0,223 och korrelationen 
mellan log-längsta lavbål och total grundyta var r = 0,287. Regressionsanalysen visar att det 
inte fanns något statistiskt signifikant samband, men möjligen ett svagt linjärt samband 
mellan längsta lavbål (logaritmerad) och grundyta (R² = 0,082, P = 0,066; Figur 6). En viss 
ansamling av fler och längre bålar återfanns mellan grundyta 27–35 m²/ha. Sambandet 
mellan variablerna var ännu svagare i en kvadratisk regression. Även för övriga variabler av 
grundyta, d.v.s. Levande Gran, Levande Björk, Levande Träd, Död Gran och Döda Träd samt 
DBH, saknades signifikanta samband.  

 
Figur 6. Samband mellan längd av längsta långskäggsbål (log-transformerad) och grundyta. N = 42.  
 

Medelvärdet av total grundyta för ytor utan långskägg var 35,1 m²/ha, med min/max = 30,5–
40,5 m²/ha och S.E. = 1,60. Ytor med långskägg hade ett medelvärde på 30,4 m²/ha med 
min/max = 23,5–37,0 m²/ha och S.E. = 0,46. T-test för skillnad i grundyta mellan ytor med 
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(n = 42) och utan långskägg (n = 6) resulterade i en signifikant skillnad med t = 3,437 och P = 
0,001. Av Figur 7 framgår att grundytan var 15,5% högre i ytor utan långskägg.  
 
Medelgrundytan för endast levande träd i ytor utan långskägg var 30,8 m²/ha med min/max 
= 28–35 m²/ha och S.E. = 1,02, jämfört med 26,0 m²/ha med min/max = 18–33 m²/ha och 
S.E. = 0,57 i ytor med långskägg. En signifikant skillnad erhölls vid t-test även i detta fall (t = 
3,050, P = 0,004; Figur 7). Grundytan av levande träd var 18,5% högre i ytor där långskägget 
saknades. 

 
Figur 7. Medelvärde för total grundyta samt grundyta för endast levande träd i ytor utan (n = 6) och ytor med 
långskägg (n = 42). Felstaplar representerar ±1 standard error.  

 

3.4 Skattade skogsdata 
Medelvärdet av grundyta skattat från Skogsstyrelsens laserskanning var 27,0 m²/ha, med 
min/max = 13–36 m²/ha och SD = 4,55 för samtliga 48 ytor. Detta var 4 m²/ha (12,9%) lägre 
än medelgrundytan uppmätt i fält. Regressionsanalys visar att det fanns ett svagt men 
signifikant samband mellan grundyta uppmätt i fält och avläst skattad grundyta från 
skogsdata (R² = 0,107, P = 0,023; Figur 8).  

 
Figur 8. Samband mellan skogsdata grundyta skattad från Skogsstyrelsens laserskanning och grundyta uppmätt 
med relaskop för i fält markerade GPS punkter. N = 48.   
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4 Diskussion 
 

4.1 Långskägg 
Inom studieområdet återfanns långskägg på minst ett träd i 42 av 48 cirkelytor. Detta är 40% 
fler träd än de 30 träd satta som minimum för undersökningen, samt även fler än de 25 träd 
som Dettki (1995) rekommenderar för att få ett stabiliserat medelvärde för längden av 
långskägg. Antalet undersökta långskäggsträd i min studie bör därför vara tillräckligt för att 
dra slutsatser från de statistiska analyser som utförts. Fyrtiotvå träd är även fler än de 20 
som undersöktes av Liebe, Sundsbø och Gauslaa (2017) i Norge, men långt färre än de 429 
träd som undersöktes av Storaunet et al. (2008), även den studien gjordes i Norge.  
 
Samtliga träd utgjordes av levande eller döda granar och fördelningen mellan gran och 
lövträd i trädskiktet bekräftar Esseen och Ericsons (1982) beskrivning av långskäggets starka 
koppling till just gran och lavens typiska krav på skogsstruktur. De undersökta träden fanns i 
större delen av studieområdet (Figur 4) och flera nya långskäggsbärande träd hittades vilket 
tillsammans förstärker bilden av att Edsbodskogen är en av de långskäggsrikaste lokalerna i 
såväl Västernorrlands län (Länsstyrelsen 2015) som i landet. Som Esseen et al. (1981) och 
Gauslaa (1997) nämner har långskägg en mycket begränsad spridningsförmåga, och sprids 
oftast inom bara några meter från ”moderträd” med rikligare populationer. Utifrån detta 
samt att mina cirkelytor var relativt stora kan det vara svårt att hitta representativa noll-ytor 
dit långskägg teoretiskt kan sprida sig. På grund av den begränsade spridningsförmågan kan 
det därför antas finnas många platser gynnsamma för långskägg, men dit den ännu inte 
lyckats sprida sig. Då de sex cirkelytorna utan långskägg i denna studie ligger i 
studieområdets ytterkanter och är omgivna av ytor med långskägg i flera riktningar kan 
långskägget antas haft möjlighet att sprida sig även till dessa ytor. De kan därför anses utgöra 
goda noll-ytor. 
 
Även om metoden att mäta längsta lavbål är väldokumenterad för att kvantifiera mängden 
hänglavar (Dettki 1995, Esseen och Renhorn 1998, Liebe, Sundsbø och Gauslaa 2017) så 
finns det även andra metoder. Storaunet et al. (2008) använder sig istället av antalet 
långskäggsbålar per träd. De påpekar dock svårigheten med att identifiera små bålfragment 
genom denna metod. Ytterligare en metod är inventering av total längd av långskägg 
(Asplund 2004, Esseen et al. 1981). En modifiering av denna metod beskrivs av Dettki (1995) 
ge en hög noggrannhet, men är samtidigt även den mest tidskrävande. Gauslaa, Ohlson och 
Rolstad (1998) visar dock att även totalskattning av långskägg i fält kan medföra en stor 
underskattning jämfört med destruktiv biomassaprovtagning, vilket understryks av 
Storaunet’s et al. (2008) notering om svårigheten att identifiera små lavbålar. Min valda 
metod att identifiera och mäta längsta lavbålen kan därför ses som tidseffektiv och undviker 
en del av problematiken med underskattning av lavmängd. Svårigheten att identifiera och 
mäta små bålfragment minskades även genom begränsningen i höjdled.  
 
Längden av de 42 långskäggsbålarna varierade mellan 10–90 cm, med ett medelvärde på 37 
cm. För långskägg är detta inte en särskilt stor spridning (Esseen, P.-A, muntl.), en bild som 
bekräftas av att Liebe, Sundsbø och Gauslaa (2017) fann långskäggsbålar upp till 150–180 
centimeter i längd. Esseen et al. (1981) noterar dock att maxlängden av frihängande 
långskäggsbålar i de flesta fall sträcker sig mellan 50–70 cm och endast i undantagsfall 
överstiger 100 cm, men att lavbålar uppmätts till så långt som 280 cm, dock ej frihängande. 
Utifrån detta hamnar denna studies medelvärde på 37 cm relativt lågt. Det låga medelvärdet 
beror troligen på att det finns få granar med mycket stora långskäggspopulationer 
(moderträd). Dessa träd har låg sannolikhet att komma med i denna studie eftersom 
försöksdesignen gör att slumpen avgör vilket träd som skall undersökas. 
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4.2 Skogens slutenhet 
Även om min studie, likt tidigare studier, mätt grundyta med relaskop så skiljer sig urvalet av 
undersökningsplatser. I min studie användes ett rutnät för att öka spridningen av 
mätningarna över ett större område, samt för att minska risken för överlappande 
relaskopmätningar och påverkan av långskäggets klumpning inom skogsbeståndet. Detta 
tillvägagångsätt skiljer sig från studierna i Norge där urvalet baserats på själva 
långskäggsträdet och där grundytan sedan mätts invid samtliga träd (Liebe, Sundsbø och 
Gauslaa 2017, Storaunet et al. 2008, Storaunet, Rolstad och Rolstad 2014), med stor risk för 
överlappande relaskopmätningar. Min metodik minskar däremot risken för att mätningarna 
av grundyta är beroende av varandra. 
 
Medelgrundytan var 30,4 m²/ha för de 42 ytorna med långskägg och skiljer sig markant från 
studier i Värmland och Norge. I Norge dokumenterades 21,7 m²/ha före och 18,3 m²/ha efter 
selektiv avverkning (Storaunet, Rolstad och Rolstad 2014), vilket är betydligt lägre än i min 
studie i Västernorrland.  Även Asplund (2004) fann en lägre medelgrundyta i sina två 
värmländska studieområden, med 12,7 m²/ha vid Branäs samt 16,7 m²/ha vid 
långskäggsträd och 20,9 m²/ha vid träd där långskägget försvunnit i lokalen Ivana. Dock 
presenterar Esseen och Ericson (1982) medelgrundyta för 10 studieområden inom 
Västernorrlands län som varierar mellan 25,3–48,6 m²/ha, vilket täcker in både denna 
studies medelgrundyta och uppmätt maximumvärde. Detta tyder på att grundytan i 
långskäggslokaler i Västernorrlands län förefaller vara högre än i såväl Värmland som Norge, 
vilket även bekräftar Asplunds (2004) notering om en lägre grundyta i långskäggslokaler i 
Norge än i Västernorrlands län. Skillnad i förekomst av långskägg i förhållande till grundyta 
skulle kunna bero på olika klimat, något som lyfts fram av Liebe, Sundsbø och Gauslaa (2017) 
som förklaring till en lägre grundyta i nederbördsrikare och fuktigare miljöer. Denna 
förklaring styrks även av att Gauslaa et al. (2007) fann en högre tillväxt hos långskägg i 
fuktigare norska klimat än i det mer kontinentala klimatet i Västerbotten, Sverige, ca. 20 mil 
norr om min studielokal.      
 

4.3 Samband och skillnad 
Sambandet mellan längsta långskäggsbål och grundyta var inte signifikant (P = 0,066), men 
P-värdet var relativt nära 0,05 och kan benämnas ”marginellt” signifikant. Troligen skulle 
sambandet kunna bli signifikant med fler provytor och om man även tog med noll-ytor i 
analysen. Detta resultat skiljer sig från tidigare studier. I en norsk lokal fann Liebe, Sundsbø 
och Gauslaa (2017) ett starkt signifikant kvadratiskt samband (R² = 0,588, P = 0,001) mellan 
längsta bål och grundyta, där de längsta lavbålarna fanns vid en grundyta på 26 m²/ha. Även 
Storaunet et al. (2008) fann en signifikant korrelation (P = 0,029), med det högsta antalet 
lavbålar vid en grundyta av 15–25 m²/ha och i Värmland fann Asplund (2004) en signifikant 
korrelation (R² = 0,230, P = 0,01) för lokalen i Ivana. Mot bakgrund av dessa studier skulle 
man kunna förvänta sig ett liknande kvadratiskt samband även i Västernorrland.  
 
Samtliga tre studier har dock mätt förekomsten av långskägg på olika sätt. Både längsta 
lavbål (Liebe, Sundsbø och Gauslaa 2017) och total bållängd (Asplund 2004) beskrivs av 
Dettki (1995) som robusta variabler för att mäta mängden långskägg, och antalet lavbålar 
som använts av Storaunet et al. (2008), har även använts i tidigare studier (Dettki, Klintberg 
och Esseen 2000). Min studie är mest jämförbar med Liebe, Sundsbø och Gauslaa (2017) då 
båda studierna använde längsta lavbål och grundyta. Liebe, Sundsbø och Gauslaa (2017) 
gjorde dock ett annat urval, där de utgick ifrån det första långskäggsbärande träd som 
påträffades längs en linje och har därefter mätt grundyta för varje nästa påträffat 
långskäggsträd. Storaunet et al. (2008) har istället försökt att sprida undersökningsytorna för 
att täcka in variationen i skogens struktur. Därefter har det mest lavrika träden valts som 
centrum för provytan. Alla träd har sedan inventerats med avseende på långskäggsförekomst 
och grundyta. Eftersom långskägg förekommer fläckvis i skogen (Esseen och Ericson, 1982) 
skulle relaskopmätning vid samtliga långskäggsträd kunna riskera en upprepning av uppmätt 
grundyta. Asplund (2004) använde sig av två olika metoder i sina två undersökningslokaler 
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där han slumpade ut ej överlappande undersökningsytor i den ena lokalen samt slumpade 
utifrån kända långskäggsträd i den andra. Därefter identifierades det långskäggsrikaste 
trädet som utgångspunkt.  
 
Ser vi till detta så skiljer sig samtliga studier vad gäller urvalet av träd, vilket försvårar 
jämförelser. I min studie användes ett rutnät för att sprida ytorna i studieområdet, liknande 
Storaunet et al. (2008), dels för att få en variation i grundyta och därmed stärka insamlat 
data, dels för att undvika att mätningarna av grundyta överlappade varandra, vilket blir fallet 
om man endast slumpar utifrån kända långskäggsträd. Skillnaden till både Storaunet et al. 
(2008) och Asplund (2004) är att slumpen valde provpunktens närmaste långskäggsträd 
inom cirkelytan istället för att det långskäggsrikaste trädet valdes. Detta slumpmässiga urval 
av närmaste långskäggsträd har dock bidragit till den relativt låga medellängden (37 cm). 
Utifrån långskäggets begränsade spridningsförmåga (Gauslaa 1997) skulle ett val av det 
långskäggsrikaste trädet inom en undersökningsyta, likt Storaunet et al. (2008) och Asplund 
(2004) kunna ge en större variation och spridning bland mätta långskäggsbålar, vilket i sin 
tur bör förbättra möjligheten att upptäcka samband mellan långskägg och grundyta. Dock 
med avkall på slumpens inverkan.  
 
Den signifikant högre grundytan i ytor utan långskägg (35,1 m²/ha) jämfört med långskägg 
(30,4 m²/ha) stämmer överens med Asplund (2004), som fann att grundytan var högre vid 
träd som förlorat långskägg. Resultaten från min och tidigare studier visar därmed att skogar 
med grundyta högre än 35–40 m²/ha är för slutna och mörka för att hysa rika populationer 
av långskägg.  
 
Esseen et al (1981) nämner att långskägg är en känslig lav med speciella miljökrav. Behovet 
av tillräckligt med ljus för tillväxt (Gauslaa et al. 2007, Josefsson, Hellberg och Östlund 
2005), ett fuktigt klimat samt skydd mot vind (Ahlner 1948, Esseen och Ericson 1982) och en 
begränsad spridningsförmåga (Esseen 1985, Gauslaa 1997) är några av de faktorer som lyfts 
fram som viktiga för lavens förekomst och fördelning i skogsbeståndet. Palmqvist (2000) 
betonar att ljusinstrålning tillsammans med luftfuktighet och tillgången på kväve är 
avgörande för lavarnas fotosyntes och därmed deras tillväxt. Dessa faktorer är därmed 
avgörande för att en rik långskäggsförekomst i skogsbeståndet skall vara möjlig. 
 
Flera miljöfaktorer förändras då skogen blir tätare. Både Gauslaa et al. (2007) och Jansson, 
Palmqvist och Esseen (2009) lyfter fram att öppnare skog är mer gynnsam för långskägg än 
slutnare skog. Detta bekräftas även av att Storaunet, Rolstad och Rolstad (2014) såg en 
ökning av långskägg i skogar som gjorts öppnare, medan denna ökning inte skedde i mer 
sluten skog. Gauslaa et al. (2007) visar även att skuggig, tät och ung skog var minst gynnsam 
för tillväxten av långskägg. Dettki, Klintberg och Esseen (2000) har visat att äldre och 
öppnare skogar fungerar som källa för spridning av epifytiska lavar och Josefsson, Hellberg 
och Östlund (2005) betonar att äldre kontinuerlig skog med återkommande luckor är mycket 
gynnsam för långskägg. En öppnare skog medför dock risk för ökad vindpåverkan och lägre 
luftfuktighet (Esseen och Ericson 1982), som kan missgynna laven. Men då långskägg till 
största delen sprider sig med bålfragment (Gauslaa 1997) spelar vinden även en viktig roll i 
lavens spridning (Esseen 1985). I en äldre och öppnare skog med kontinuerlig luckdynamik 
bildas luckor av varierande storlek vilka i sin tur skapar ett optimalt mikroklimat för 
långskägg med avseende på ljusinstrålning, luftfuktighet och vind. 
 
Utifrån min och tidigare studier (Asplund 2004, Liebe, Sundsbø och Gauslaa 2017, 
Storaunet, Rolstad och Rolstad 2014) tycks långskägget gynnas av en låg-måttlig grundyta, 
d.v.s. en öppnare skog. Mina resultat visar på att en total grundyta omkring 30 m²/ha (27–35 
m²/ha), alternativt en grundyta mätt på endast levande träd omkring 26 m²/ha, tenderar att 
vara gynnsamt för långskägg i ett svagt oceaniskt klimat så som i kustnära delar av 
Västernorrlands län.  
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4.4 Skattade skogsdata 
Sambandet mellan uppmätt grundyta och skattade skogsdata grundyta var signifikant men 
hade en låg förklaringsgrad (10,7%). Detta torde bero på att skattade grundytevärden har en 
låg precision på pixelnivå (12,5 m x 12,5 m), men däremot ger en mycket bättre precision över 
större områden, exempelvis 1–10 ha. Trots det svaga sambandet är min bedömning att 
Skogsstyrelsens skogsdata ändå kan vara användbart som komplement vid arbetet med 
skötselfrågor som berör långskägg. Dess yttäckande data av variationen i grundyta bör ge en 
övergripande bild av skogens slutenhet på lokaler med långskägg. Skogsdata bör till exempel 
kunna användas för att närmare studera långskäggslokalers förutsättningar och omgivande 
skogs möjligheter att vara, eller eventuellt bli miljöer som är gynnsamma för långskägg. Dock 
bör användaren bära i åtanke den låga förklaringsgraden, vilket också kan bero på att 
Skogsstyrelsens data är ca. sju år gamla (Skogsstyrelsen 2012). I Edsbodskogen har många 
träd dött på grund av stormar, angrepp av barkborrar och svamp med mera, vilket gör att 
förklaringsgraden kan förväntas sjunka med tiden.  

 
4.5 Slutord  
Denna studie tyder på att sambandet mellan mängd långskägg och grundyta inte är särskilt 
starkt, men att det tycks finnas ett optimum i grundyta där långskägget trivs bäst. 
Tillsammans med tidigare studier förefaller detta optimum för långskägg vara omkring 30 
m²/ha (27–35 m²/ha) i det svagt oceaniska klimat som råder i trakterna kring 
Edsbodskogens naturreservat, Västernorrlands län. I områden där grundytan överstiger 35 
m²/ha blir dock skogen för sluten och mikroklimatet ändras så pass att långskägget 
missgynnas. Om gallring eller annan typ av utglesning skall utföras för att öppna upp och öka 
ljusinstrålningen så föreslås detta därför ske i dessa områden, dock med bevarande av äldre 
träd och efterliknande av en naturlig luckdynamik i åtanke. För att identifiera möjliga 
gallringsområden kan även Skogsstyrelsens skogsdata användas som hjälpmedel, men då bör 
dess låga precision över mindre ytor hållas i åtanke. Denna studie kan i framtiden 
kompletteras med en undersökning av ett större område, vilket skulle kunna bidra till en 
större variation i data och tydligare bild av skogsbeståndet och dess förhållande till 
långskägget. Även om grundyta är ett beprövat samt relativt snabbt och enkelt mått att 
använda i fält så är metoden inte särskilt lämplig för att fånga upp mindre luckor och 
variationer i ljusmiljö nära själva värdträdet. Denna variation kan ha stor lokal påverkan på 
laven levnadsmiljö. Därför skulle det vara intressant att använda sig av andra metoder för att 
mäta skogens slutenhet och ljustillgång, exempelvis genom mätning av relativ 
ljustransmission och beräkning av krontäckning med fisheyefoto, för att se om dessa metoder 
ger samma resultat som grundyta.  
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Ordlista 
Epifytiska lavar:   Lavar som växer på andra växter, så som långskägg som växer på 

träd. Ordet kommer från epifyt, vilket representerar växer som växer 
på andra växter. 

 
Grundyta:   Ett vanligt mått på skogens öppenhet/täthet och anger hur stor andel 

av en area som är täckt av trädstammar. Grundyta anges oftast i m² 
per hektar och motsvarar trädstammars totala tvärsnittsarea vid 
brösthöjd (1,30 cm). Mäts med ett relaskop. 

 
Gammal naturskog:  Äldre skog som i stort utsträckning helt undgått sentida mänsklig 

påverkan. 
 
Relaskop:    Det redskap som används för att mäta en skogs grundyta 
 
Rödlistan:   Är en redovisning av tillståndet för arter inom den svenska floran och 

faunan vars tillstånd är osäker. Rödlistan upprättas av ArtDatabanken 
och bygger på sex kategorier: Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt 
hotad (EN), Akut hotad (CR) nationellt utdöd (RE) och Kunskapsbrist 
(DD). Långskägg (Usnea longissima) klassas idag som Sårbar (VU).  

 
Vitalitet:   Anger en individs livsduglighet och livskraft. Kan anges i exempelvis 

kategorierna levande eller död.  
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