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Abstract 
Homogenous forests, such as forests managed for timber harvest, have caused a lot of 
discussion regarding the effect they have on biodiversity. Many studies have been done 
comparing the presence of organism groups and species between different types of forest and 
the production forests to better understand the effect production forests have on biodiversity. 
However, few studies have focused on how the bryophyte community is affected by these 
forests. In this study I study seven indicator moss species and compare their occurrence 
between nature reserves and production forests in Örebro municipality. These indicator 
species are used when evaluating if a forest has habitats that are of importance for red-listed 
species. When doing the inventory, I searched for potential habitat in the forests and tried to 
locate these species. I found that there were significantly more indicator species per 
inventoried area in the nature reserves than in the production forests. Furthermore, the 
density of the mosses was significantly higher in the nature reserves than in the production 
forests. These results suggest that habitats that are important for the indicator species and 
thus, the red-listed species are more scarce in the production forests.  
 
  



   
 
 

Förord 
Jag vill skicka ett tack till enheten för naturvård på Örebro kommun och ett speciellt tack till 
Therese Aremyr och Nico de Laat som hjälpte mig komma igång med arbetet samt med 
underlag till studien. Jag vill tacka Bent Christensen på Umeå universitet som varit till stor 
hjälp under projektets gång och även med statistiken. Jag skulle även vilja tacka alla som på 
något sätt stöttat mig under mitt arbete.  
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1.  Inledning och bakgrund 
En signalart är en art som indikerar att dess växtområde har höga naturvärden, antingen 
endast genom sin närvaro eller med dess frekvens (Hallingbäck 2013). Då en, eller flera, 
signalarter hittas i ett område tyder på att området är en så kallad nyckelbiotop. I 
nyckelbiotop är förutsättningarna goda för arter som kräver särskilda habitat, så som 
rödlistade arter. Det är vanligt att man nyttjar signalarter när man gör så kallade 
naturvärdesbedömningar, det vill säga försöker identifiera områden med potentiellt höga 
naturvärden (Skogsstyrelsen 2019). Naturvärdesbedömningar görs vanligen av myndigheter, 
kommuner och ideella organisationer som Naturskyddsföreningen med mera. Dessa 
bedömningar görs bland annat för att kartlägga områden med höga naturvärden men 
används också inför byggen eller annan exploatering för att se till att så få områden med höga 
naturvärden som möjligt påverkas av exploateringen (Artdatabanken 2017). 
 
I Sverige finns det idag cirka 3100 naturreservat. Dessa skyddade naturområden kan 
innefatta gamla skogar, vattendrag, öppna kulturlandskap samt myrar. De vanligaste 
anledningar till att ett naturreservat bildas i ett område är vård och bevarande av biologisk 
mångfald och viktiga naturmiljöer. Vid inventering och planering inför ett eventuellt 
bildande av ett naturreservat undersöks en rad olika punkter. Bland annat läggs fokus på 
funna signalarter och rödlistade arter. Andra viktiga element, som är knutna till dessa arter, 
är andelen gamla och stora träd, lövträd samt död ved (Lindahl 2008). 
 
Sveriges skogsbruk räknas till ett av världens mest effektiva då vi, med hjälp av moderna 
maskiner, avverkar cirka 85 miljoner kubikmeter skog varje år. Totalt finns cirka 23 miljoner 
ha skog, vilket motsvarar cirka 57% av landets yta (Sveaskog 2019). Sveriges första skogslag 
anses ha tillkommit år 1647. I denna förbjöd man bland annat bränning av skog där avsikten 
var annat än att skapa åker eller äng. Där stod även att man som ersättning för de träd man 
avverkade skulle plantera två till tre träd, en lag som även gällde högt uppsatta som adeln och 
ridderskapet (Holmberg 2005). För cirka 60–70 år sedan sägs det att det moderna 
skogsbruket började med de idag vanliga metoderna som gallring och hyggesbruk. Dessa 
skogsbruksmetoder har effektiviserat skogsbruket och ökar produktionen av virke, vilket ger 
möjligheter till hög avkastning. Som ett resultat av dessa skogsbruksmetoder är 
produktionsskogarna mer homogena med träd i samma åldrar och därav ett lägre antal 
gamla träd, avsaknad av död ved samt färre trädslag (Gustafsson, Hylander och Jacobson 
2004). 
 
Skogsvårdslagen är en samling krav som alla skogsägare måste följa och baseras på att 
skogen måste skötas så att den under lång tid kan ge gott utbyte av virke eftersom skogen är 
en förnybar resurs. Skogsägare har alltså en skyldighet att ta hänsyn till bland annat 
kulturmiljö, naturen, bevara den biologiska mångfalden och så vidare (Skogsstyrelsen 2018). 
Några viktiga punkter är: 

• ”Lämna buskar, enstaka träd, trädsamlingar…” 
• ”Behåll inslag av de trädslag som finns naturligt på växtplatsen” 
• ”Gör inte för stora hyggen” 
• ”Bygg skogsbilvägar och traktorvägar så att skadorna på naturen och kulturmiljön blir 

så små som möjligt” 
(Skogsstyrelsen 2018) 

 
I Sverige ifrågasätts slutavverkningsmetoden allt mer och istället sätts fokus på det 
hyggesfria skogsbruket. Denna metod leder till att skogen blir mer heterogen i form av olika 
åldrar på träden inom beståndet (Sveaskog 2018). Det finns olika typer av hyggesfritt 
skogsbruk. Tvåskiktade och flerskiktade skogar är två exempel där beståndet blir fleråldrigt. I 
tvåskiktade skogar ersätts en del äldre mogna träd med nya plantor, vilket gör att de yngre 
plantorna får en större möjlighet att växa. Detta gör att två skikt bildas, de kvarstående äldre 
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mogna träden samt de nya unga träden. I en flerskiktad skog har man istället träd i olika 
åldrar där de mogna träden gallras ut allteftersom. Vid dessa metoder är marken aldrig helt 
kal utan det finns alltid ett bestånd av träd på plats (Skogskunskap 2016). Det många inte vet 
är att det hyggesfria skogsbruket är en ganska obeprövad metod i Sverige vilket gör att det är 
svårt att veta hur detta skulle fungera just här. Studier har gjorts på andra områden i världen, 
men där är skogsbruksmarken annorlunda vilket gör att det är svårt att applicera dessa 
resultat i Sverige (Sveaskog 2018). 
 
Klimatförändringar kan komma att påverka sätten som produktionsskogar sköts på. Till 
exempel förväntas antalet skador av skadedjur öka med åren till följd av 
klimatförändringarna. Ett sätt att försöka dämpa ett sådant problem vore att korta ned 
beståndscykeln, det vill säga avverka bestånden vid en yngre ålder. Detta skulle även kunna 
vara en lösning på problemet med ökade vindhastigheter då högre (äldre) träd har en ökad 
risk att skadas av vinden (Brunet et al. 2016). 
 
Det har inte gjorts många studier där fokus ligger på mossarter i produktionsskogar. En 
studie har gjorts i Slovakien där man undersökt antalet mossarter i äldre bokskogar jämfört 
med produktionsbokskogar. Resultatet var att artrikedomen var signifikant högre i de äldre 
bokskogarna än i produktionsbokskogarna (Hauck, Kaufmann och Leuschner 2018). En 
annan studie har gjorts i Sverige där man tittat på indikatorer av mossor och rödlistade arter 
i nyckelhabitat och i produktionsskogar. Där visar bland annat resultat att artrikedomen av 
indikatorarter och rödlistade arter var högre i nyckelhabitaten än i produktionsskogarna 
(Gustafsson, Hylander och Jacobson 2004).  
 
1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att jämföra förekomst och täckningsgrad av några mossor, som är 
signalarter, i naturreservat där skogen är heterogen med förekomst och täckningsgrad i 
produktionsskogar där skogen är mer homogen. Detta görs för att få en indikation om och 
hur naturvärdena, och därför möjligen den biologiska mångfalden, i de två olika typer av 
skogar skiljer sig från varandra. 
 
1.2 Frågeställningar 

• Hur skiljer sig signalarternas förekomst och täthet, och som en konsekvens 
förmodligen även naturvärdena, i homogena skogar gentemot heterogena skogar? 

2. Material och metod 

I denna studie jämförs två naturreservat med två tallproduktionsskogar. Variablerna som 
jämförs är signalarter per inventeringsyta samt täthet på de funna signalarterna per 
inventeringsyta. 
2.1 Naturreservaten 
Markaskogen har sedan en lång tid tillbaka varit känd för sin rika natur med många arter. 
Redan under 1800-talet finns skogen med i floror som beskriver den rika flora som fanns 
där. Inventeringar i skogen fortsatte sedan under 1900-talet då man också tittade på 
skalbaggar och då upptäckte man arter som inte tidigare hittats i Sverige (Örebro 
kommunbeslut 2009a). Naturreservatet Markaskogen bildades 2010 och är 167,6 hektar. 
Markaskogen är belägen 4 kilometer från Örebro centrum, söder om Örebro universitet och 
öster om Reträtten, se figur 1. Syftet med detta reservat är att bevara ett stort och 
sammanhängande område med höga kultur-, natur- och rekreationsvärden (Örebro kommun 
2018a). För en mer detaljerad områdesinformation se bilaga 1. 
 
Reträtten började inventeras på 1900-talet där man bland annat fann många ovanliga 
mossarter. Området visade sig även ha ett stort rekreationsvärde (Örebro kommunbeslut 
2009b) Naturreservatet Reträtten, som bildades år 2010, är belägen cirka 4,5 kilometer söder 
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om Örebro centrum och är 26,4 hektar, se figur 1. Reservatet domineras av lövträd medan 
det i den sydöstra delen finns mer gran och tall. Både Markaskogen och Reträtten har en 
förkastningszon som sträcker sig igenom områdena vilket gör att de sluttar från söder mot 
norr vilket bildar två olika delområden, i söder med torrare miljöer och i norr med mer 
fuktighet. Kommunens syfte med bildningen av reservatet är att bevara en tätortsnära skog 
med höga kultur-, natur- och rekreationsvärden (Örebro kommun 2018b). För en mer 
detaljerad områdesinformation se bilaga 2. 
 
2.2 Produktionsskogarna 
Den första produktionsskogen är belägen cirka 700 meter öst om naturreservatet 
Blänkabacken och cirka 7 kilometer öster om Örebro centrum, se figur 1. Denna 
produktionsskog är omgiven av skog strax söder om länsväg 207 och cirka 500 meter från 
bostadsområdet Ekeby-Almby som ligger på norra sidan om länsväg 207. Denna skog 
domineras av tall men det finns inslag av gran och en del rönn. I denna produktionsskog 
fanns även en liten mängd död ved, några enstaka äldre lövträd samt få buskar. Skogen är 55 
år gammal och cirka 5 hektar. Denna produktionsskog kommer hädanefter att anges som 
produktionsskog 1. 
 
Den andra produktionsskogen ligger strax norr om naturreservatet Kränglan, ungefär 6,5 
kilometer från Örebro centrum, se figur 1. Runt om skogen ligger ännu mer skog och 
närmaste bostadsområde är Lillån som finns väster om skogen. Tall dominerar här med 
endast få inslag av björk och gran. Varken död ved eller buskar hittades i denna 
produktionsskog. Skogen är ungefär 65 år gammal och cirka 3 hektar. Denna skog kommer 
hädanefter att anges som produktionsskog 2. 
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Figur 1. De fyra olika skogarna i Örebro kommun. 
 
2.4 Inventering 
Som förberedelse inför inventeringen och för att lära känna arterna och deras habitatkrav 
användes Artportalen. Där söktes lokaler där de sju valda mossarterna hittats runt om i 
Örebro län. Sedan, med hjälp av de koordinater som fanns på Artportalen, kunde dessa arter 
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återfinnas och deras utseende kunde studeras samt hur de växte. Detta hjälpte otroligt 
mycket när inventeringarna påbörjades i de olika skogarna. Som hjälp vid artbestämningen 
användes en lupp samt två olika mossfloror: Fältflora över signalarter i skog - lavar, mossor, 
kärlväxter av Lars Salomon samt Mossor - en fältguide av Tomas Hallingbäck. (Salomon 
2017, Hallingbäck 2016) 
 
Vid själva inventeringarna användes metoden frisökning för att finna arter där inventeraren 
letar efter biotoper där de valda mossorna vanligen trivs. På så sätt är chansen större att hitta 
de arter man letar efter. I naturreservaten användes kartor som visade terrängen och stigar, 
vilket förenklade planeringen av hur inventeringen skulle gå till. Vid själva sökandet av arter 
genomsöktes skogarna på områden som var av intresse där arterna skulle kunna hittas. De 
element som var av intresse var klippor och lövträd på skuggiga, fuktiga platser samt fuktig 
skogsmark. Även branter och områden längs vattendrag var av intresse. Med andra ord 
letades habitat där de sju valda mossarterna skulle kunna hittas, vilket baseras på de lokaler 
som besöktes innan inventering samt habitatbeskrivningar i flororna. När en lokal av intresse 
hittades mättes arean med hjälp av ett måttband på det område som skulle inventeras. Om 
en art hittades, antecknades art, koordinat, substrat, mängd, GPS waypoint-nummer samt 
datum och arean på hela området som inventerades. Mängden av arten beskrivs mellan 1–5 
där 1 betyder liten utbredning och 5 stor utbredning. Om ingen art hittades på det 
inventerade området så noterades arean, typ av lokal (till exempel block, fuktig mark och så 
vidare) samt datum.  
 
2.5 Statistik 
Förberedande för statistiken gjordes ett diagram för det kumulativa antal arter som hittades 
för varje inventerad skog, som visar ansträngning vs. funna arter. Detta gjordes för att se om 
det är sannolikt att majoriteten av alla arter har hittats. Ett diagram vars graf är asymptotisk 
kan tolkas som att alla arter inom det inventerade området förmodligen har hittats. Då en 
tendens till detta kunde iakttas så kunde man anta att alla arter i området hittats. 
Följaktningsvis gjordes ett t-test där naturreservaten hade två medelvärden för antal arter 
per lokal (Reträtten och Markaskogen) och produktionsskogarna (Produktionsskog 1 och 
2) hade två medelvärden för arter per lokal. Ett t-test som testade medelvärdet på tätheten 
för de hittade arterna gjordes också mellan naturreservat och produktionsskog. 

3. Resultat 
Totalt inventerades 38 provytor i naturreservat och 38 provytor i produktionsskogar, 24 
provytor i Markaskogen och 14 i Reträtten samt 24 i produktionsskog 1 och 14 i 
produktionsskog 2. Medelstorleken för inventeringsytorna i markaskogen var 64 𝑚", 72 𝑚" i 
reträtten, 12 𝑚" i produktionsskog 1 och 15 𝑚" i produktionsskog 2. Den minsta respektive 
största inventeringsrutan var 300 𝑚" och 3 𝑚" i markaskogen, 72 𝑚" och 6 𝑚" i reträtten, 45 
𝑚" och 4 𝑚" i produktionsskog 1 och 90 𝑚" och 2 𝑚" i produktionsskog 2. Totalt för alla 
skogar hittades fyra arter: Krushättemossa (Ulota crispa), platt fjädermossa (Neckera 
complanata), skogshakmossa (Rhytidiadelphus subpinnatus) och skuggsprötmossa 
(Eurhynchium striatum). Grov fjädermossa (Neckera crispa), trubbfjädermossa (Homalia 
trichomanoides) och vågig sidenmossa (Plagiothecium undulatum) hittades inte i 
inventeringen. I tabell 1 visas vilka arter som hittades i vilka skogar.  
 
Tabell 1. De valda signalarterna samt i vilka skogar de hittades och vilka substrat de hittades på i respektive skog. 
Grov fjädermossa, trubbfjädermossa och vågig sidenmossa återfanns inte i någon av skogarna. 

Arter Markaskogen Reträtten Produktionsskog 1 
Produktionsskog 
2 

Grov fjädermossa     

Krushättemossa X (rönn) 
X (sälg & 
lönn) X (rönn)  
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Platt fjädermossa X (sten)    
Skogshakmossa X (mark) X (mark)   

Skuggsprötmossa 
X (mark & 
rönn) 

X (mark & 
asp) X (mark) X (mark) 

Trubbfjädermoss
a     
Vågig sidenmossa     
 
 
Ett t-test på antal arter per provyta gjordes vilket visade att det fanns en signifikant skillnad 
mellan naturreservaten och produktionsskogarna. Detta betyder att det fanns fler arter per 
inventerad yta i naturreservaten än i produktionsskogarna (fig. 2, medelvärdet för 
naturreservatet var 0,55 signalarter per inventeringstillfälle och medelvärdet för 
produktionsskogarna var 0,11 signalarter per inventeringstillfälle, p=0,004,).  
 

 
Figur 2. Antalet arter funna per inventeringstillfälle i naturreservat och produktionsskog (medelvärde ± SE). 
 
Ett t-test på tätheten av signalarterna, där 1 motsvarar liten täthet och 5 motsvarar en större 
utbredning av de hittade mossorna, som hittades per inventeringstillfälle, gjordes. 
Medelvärdet för tätheten i naturreservaten var 1,61 och 0,24 i produktionsskogarna (se fig. 3, 
p=0,003). Detta betyder att det är en signifikant skillnad mellan tätheten på signalarterna i 
naturreservaten och produktionsskogarna, där tätheten på de hittade mossorna är större per 
inventeringstillfälle i naturreservaten än i produktionsskogarna. Ett ytterligare t-test gjordes 
på tätheten men där endast de inventeringsytor som hade signalarter är räknade för att inte 
alla nollor ska påverka resultatet, Medelvärdet i naturreservaten var 3,59 och 2 i 
produktionsskogarna (se fig. 4, p=0,03). 
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Figur 3. Täthet (1–5) per inventeringstillfälle på de funna signalarterna i naturreservaten och 
produktionsskogarna (medelvärde ± SE). 
 
 

 
Figur 4. Täthet (1–5) per inventeringstillfälle på de funna signalarterna i naturreservaten och 
produktionsskogarna (medelvärde ± SE). Endast de inventeringsytor som det hittades signalarter i. 
 

4. Diskussion 
Denna studie visar att det finns väldigt få av de intressanta signalarterna i produktionsskogar 
och att det skiljer sig jämfört med naturreservat. Detta beror med största sannolikhet på 
avsaknaden av element som mossor ofta hittas på. En studie har undersökt vilka faktorer 
som kan göra att mossor blir mer frekventa på vissa ställen. Slutsatsen var att mossorna var 
mest frekventa i närheten av gamla träd, lövträd och buskar av olika arter samt där terrängen 
hade en lutning (Fiskesjö et al. 1992). Det är svårt att ha en produktionsskog i en terräng där 
marken sluttar då det försvårar arbetet som krävs för att sköta skogen och det blir dessutom 
svårare ju brantare sluttningen är. Men endast en svag sluttning kan göra att marken blir lite 
fuktigare vilket kan öka chansen att mossor kan växa där. Buskar ger skydd från solen vilket 
kan göra att området runt om busken blir skuggig och fuktigare vilket gynnar många 
mossarter. I den första produktionsskogen växte ett antal gamla lövträd i närheten av där 
mossarterna hittades. Att spara gamla lövträd ger även det en mer heterogen skog vilket 
skulle kunna gynna mossarter. Alla dessa element finns i naturreservaten vilket förmodligen 
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är förklaringen till varför det är en signifikant skillnad i arter per inventeringstillfälle i 
jämförelse till produktionsskogarna. I naturreservaten får träd växa sig gamla, sluttningar 
finns i form av en förkastningsbrant och det finns både löv- och barrträd vilket ger en mer 
divers miljö.  
 
Många av dessa element tas upp i skogsvårdslagen, bland annat att buskar ska finnas och att 
trädslag som funnits på platsen innan skogsbruket ska finnas kvar (Skogsstyrelsen 2018). 
Detta tyder på att det finns en vetskap bland lagstiftare att skötseln av produktionsskogar 
påverkar naturen och att lagstiftare därför sätter upp hänsynsregler som skogsägare ska hålla 
sig till för att försöka bevara en del av den biologiska mångfalden. I den första 
produktionsskogen hittades en liten mängd död ved, inslag av gran och rönn samt några 
enstaka äldre lövträd och buskar. I den andra produktionsskogen hittades dock ingen död 
ved, få inslag av gran och björk och inga buskar. Det hittades en mer art i den första 
produktionsskogen än i den andra vilket kan tyda på att den döda veden och inslaget av de 
gamla träden faktiskt är positivt för mossorna. För skogsägarna kanske det inte är så 
attraktivt att bevara den biologiska mångfalden eftersom det kan påverka deras inkomst, då 
träden i deras skog är en inkomstkälla.  
 
Trots resultatet i den här studien kan man knappast anta att det moderna skogsbruket 
kommer avslutas då Sverige livnär sig på sådan råvara och efterfrågan på virke är stor. Det 
man kan diskutera är hur man skulle kunna ändra sättet man brukar dessa 
produktionsskogar på så att nyckelbiotoper för signalarter och rödlistade arter inte 
försvinner. En studie jämförde förekomsten av arter av olika grupper i södra Sverige mellan 
monokulturer av gran och polykulturer med både gran och björk. En ändring till 
trädslagsblandning i produktionsskogar skulle kunna innebära att den annars homogena 
skogen blir mer heterogen. Studien kom fram till att de flesta artgrupper kan förväntas ha 
högre diversitet i en polykultur med gran och björk än i en monokultur med endast gran. Det 
påpekas i studien att mossor dock kan drabbas av ökad konkurrens med andra artgrupper i 
polykulturen. Att gå från monokultur till polykultur skulle kunna vara ett sätt att öka 
heterogeniteten i en produktionsskog vilket skulle kunna skapa fler habitater som skulle 
kunna komma att öka naturvärdena. Det som kanske inte är så attraktivt för skogsägare är 
att lövträden i en tallproduktionsskog, tar plats och därför minskar andelen produktiva träd 
(Brunet et al. (2010). 
 
En annan idé som har diskuterats är att bedriva skogsbruk i vissa skogar och att i andra 
skogar fokusera på den biologiska mångfalden. Det skulle i så fall betyda att man kunde ha 
produktionsskogar som ger stor avkastning där man inte direkt tar hänsyn till naturen eller 
den biologiska mångfalden (De Jong et al. 2013), medan man i andra skogar fokuserar helt 
på att bevara den biologiska mångfalden och ser till att man inte förlorar viktiga habitat. 
Fördelen med denna metod är att skogsägare kan fokusera på att få så stor avkastning som 
möjligt utan att oroa sig för att skogen förlorar viktiga habitat. En nackdel skulle kunna vara 
om någonting hände områdena där man fokuserar endast på den biologiska mångfalden, till 
exempel en skogsbrand. Detta skulle kunna resultera i en stor förlust lokalt av många arter. 
En annan nackdel är att det då finns områden som inte brukas, vilket gör att möjliga 
inkomstkällor inte kan användas. 
 
Det fanns inte bara fler arter, utan även större täthet av de funna mossorna i naturreservaten 
jämfört med produktionsskogarna. Att tätheten av mossorna var större i naturreservaten än i 
produktionsskogarna betyder att mängden mossa per inventerad yta var större i 
naturreservaten än i produktionsskogarna. Detta kan förklaras med det faktum att många av 
de element som mossor trivs att växa på fanns i naturreservaten. I produktionsskogarna 
saknas dessa ofta. Att tätheten är högre i naturreservaten än i produktionsskogarna visar inte 
bara att habitat som mossorna trivs i finns, utan att det finns på många ställen i skogen. I 
produktionsskogarna hittades några individer vilket tyder på att det även där finns habitat 
för dessa mossor, men frekvensen av habitaten är lägre då tätheten är signifikant lägre än i 
naturreservaten. Eftersom tätheten var större i naturreservaten kan det också tyda på att de 
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habitat som finns är större och rymmer fler individer, till skillnad från produktionsskogarna 
där habitaten är mindre och kanske rymmer färre individer.  
 
Slutligen kan konstateras att det är svårt att få produktionsskogar att ha lika höga 
naturvärden som naturreservat på grund av en rad faktorer. Den viktigaste faktorn är att 
skogsägare vill ha så stor avkastning på sina skogar som möjligt, vilket gör det svårt att 
bibehålla vissa element som annars kan öka den biologiska mångfalden. Även om vissa 
signalarter lyckas växa i produktionsskogarna så är det svårt att veta om framtidsutsikterna 
då produktionsskogen förr eller senare kommer att huggas ned. I framtiden kommer det även 
att kunna bli förändringar i sätten som produktionsskogar sköts på som en konsekvens av 
klimatförändringar och den globala uppvärmningen. Detta kan komma att påverka viktiga 
habitat för arter vilket i sin tur påverkar biodiversiteten. 
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