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Abstract 
 
The purpose of this report was to investigate to which extent local presence of large 
herbivore mammals (Alces alces, Cervus elaphus, Capreolus capreolus, Dama dama 
and Sus scrofa) covaries with small rodents (Myodes glaerolus, Apodemus flavicollis 
and Apodemus sylvaticus? The hypothesis was that high abundance of wild 
ungulates would inhibit the density of small forest rodents. The data was collected 
during field work within FoMA (Environmental Monitoring Assessment)/SLU 
(Swedish University of Agricultural Science). The Ungulate dropping inventory and 
rodent trappings, which is the base in this report, where performed 2012 – 2014 in 
Gnesta/Nyköping municipalities (G/N) with a relatively high density of wild 
ungulates and Vetlanda/Växjö municipalities (V/V) with relatively lower wild 
ungulate density. The results indicates that in the G/N area, forest rodent 
populations where less abundant than in the V/V area. It also shows that within some 
local areas (1*1 km) in G/N, with high wild ungulate dropping rate, the rodent catch 
frequency is lower than in areas with low wild ungulate dropping rate. Therefore, 
high wild ungulate populations may according to this study, affect local rodent 
populations. Due to this, wild ungulates also may affect the ecosystem on several 
other trophic levels. Inhibited rodent populations could on the second hand affect the 
specialist predators such as Tengmalm´s Owl (Aegolius funereus), pygmy owl 
(Glaucidium passerinum) and long-Eared Owl (Asio otus). High densities of wild 
ungulates may also affect plant recruitment of oak (Quercus robur and Quercus 
petraea) through high predation on seedlings and acorns. Rodents change the spatial 
pattern of their acorn caches and hence oak recruitment is negatively affected. 
However, more scientific effort is needed to get a clearer picture on this topic. 
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1. Inledning och bakgrund 
 
Tidigare forskning visar att klövvilt genom sitt bete bidrar till en ökad biodiversitet i 
vår flora. Dels kan många olika växtarter spridas genom att frön överlever klövviltets 
mag- och tarmsystem och hamnar via avföring på nya platser att slå rot (Gill & 
Beardall 2001). Gill & Beardall (2001) visar också att betet decimerar buskage, kvist 
och löv vilket i sin tur ökar ljusinsläppet ner till marknivå och andra arter kan tillväxa 
på marknivå. Tamdjurs bete bidrar till ökad diversitet i plant- och 
växtsammansättningen i samma område (West 1993, Schütz m.fl. 2002) och detta i 
sin tur kan öka diversiteten bland olika insekter (González-Megias m.fl. 2004). 
Däremot är bete inte alltid gynnsamt för den biologiska mångfalden. Vid höga 
tätheter av klövvilt verkar den växtliga biodiversiteten minska och den totala 
växtbiomassan sjunker (Gill & Beardall 2001). Detta skulle i sin tur skulle kunna få 
följdeffekter på andra arter av ryggradsdjur, insekter och växter.   
 
Om betet från klövvilt i vissa fall stimulerar biodiversiteten hos växtsamhällen och 
vid höga tätheter troligen reducerar den, hur ser då situationen ut i vår sydsvenska 
natur?  Kan täta populationer av en organismgrupp, t.ex. smågnagare, samvariera 
med en annan organismgrupp, exempelvis klövviltpopulationer med hög täthet? Om 
så är fallet, kan det vara så att gnagarnas täthet hämmas av höga klövvilttätheter? 
Anledningen till denna frågeställning är just att det kan vara av stort intresse att titta 
på huruvida täta klövviltsförekomster eventuellt påverkar biodiversiteten och den 
biologiska mångfalden inom två områden i Sydsverige. 
 
1.1 Interferens mellan stora och små granivorer/herbivorer 
Mindre och större skogsmus (Apodemus sylvaticus och A. flavicollis) samt skogssork 
(Myodes glareolus), hädanefter kallade ”skogsgnagare”, nyttjar skogsområden, i syd 
gärna med inslag av ek (Quercus robur och Q. petraea) (Birkedal m.fl. 2009), som 
habitat (Bujalska 1990, Santos & Tellería 1997) och är flitiga granivorer (fröätare) och 
herbivorer (växtätare) (Gebczynska 1983, Birkedal m.fl. 2009). Skogssorken har en 
blandad granivor och herbivor födopreferens medan skogsmusen är en mera 
utpräglad granivor (Hansson 1971). Växter och frön spelar därmed en viktig roll för 
skogsgnagarna (Bergstedt 1966). Klövvilt betar gärna örter, bärris, kvist, löv och frön 
(Bengtsson m.fl. 2004) och vistas gärna i samma habitat som skogsgnagarna för 
födosök och skydd.  
 
Smit m.fl. (2001), testade förhållandet klövvilt och smågnagare genom exkludering 
av större herbivorer. Klövviltet, vilket undersökningen omfattar är i detta fall kronvilt 
(Cervus elaphus), rådjur (Capreolus capreolus) och mufflon (Ovis orientalis). 
Smågnagarna i denna undersökning var skogsmus (Apodemus sylvaticus.) och 
åkersork (Microtus agrestis). Resultatet visar att exkludering av stora herbivorer, gav 
större fångstfrekvens av smågnagare (Smit m.fl. 2001). Samma undersökning visade 
också att smågnagarna furagerade i större grad i av större herbivorer obetade 
områden (Smit m.fl. 2001). Detta är en indikation på att ett liknande förhållande 
kanske möjligen skulle kunna uppstå i naturliga miljöer med höga 
klövviltpopulationer. Muñoz & Bonal (2007) visade i sin undersökning i Spanien att 
kronvilt och vildsvin med deras närvaro påverkar smågnagarnas beteende när det 
gäller hanteringen av ekollon så att gnagarna ändrade den rumsliga spridningen av 
sina ekollongömmor. Detta för att undvika att dess ekollongömmor konsumerades av 
klövviltet. Man har tidigare också visat att klövvilt kan reducera tätheten, diversiteten 
och förändra den demografiska strukturen hos gnagare i medelhavsområden (Muñoz 
m.fl. 2009). I en annan studie, gjord av Steen m.fl. (2005), tittade man på 
förhållandet mellan stora klövvilt och smågnagare. Undersökningen visade att vid 
höga tätheter av tamfår (Ovis aries) i Norge, hämmades åkersorkens tillväxt och 
population (Steen m.fl. 2005). Skogssorken drabbades inte p.g.a. dieten skiljer sig 
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allt för mycket mellan dessa arter (Steen m.fl. 2005) och kanske för att dess habitat 
gör att den undslipper störningar och predation. Helt klart har man i tidigare 
undersökningar, påvisat att klövvilt påverkat gnagarnas tätheter, tillväxt och 
rumsliga spridning. Inga av dessa undersökningar har gjorts i Sverige och därför har 
inte förhållandet mellan klövvilt och gnagare i dess naturliga habitat i skandinaviska 
förhållanden och utan större experimentella ingrepp tidigare gjorts. Inte heller har 
studier gjorts med den sammansättning av arter som denna undersökning omfattar.   
 
1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att undersöka om det förhåller sig så att stora 
klövviltpopulationer påverkar skogsgnagarna och deras abundans. 
Frågeställningarna utgår från hypotesen att höga tätheter av klövvilt orsakar en 
negativ samvariation. Frågeställningarna lyder enligt följande: 
 
1. Samvarierar smågnagare och klövvilt i de båda studieområdena? 
2. Om de gör det, är samvariationen positiv eller negativ? 
3. Om samvariationen är negativ, är det någon av de enskilda klövviltet som påverkar 
skogsgnagarna mera? 
4. Om samvariationen är negativ, påverkas någon av skogsgnagarna i 
undersökningen mer än den andra? 
  
1.3 Klövviltet 
De klövviltarter som står i fokus i denna rapport är: Dovvilt (Dama dama), kronvilt 
(Cervus elaphus), rådjur (Capreolus capreolus) och Älg (Alces alces) eftersom de 
passar in i granivor- och herbivorprofilen (Gerbert & Vernheyden-Tixier 2001, 
Bengtsson m.fl. 2004, Jensen m.fl. 2011) samt att alla arter genom klövtramp  
(Muñoz m.fl. 2009) bidrar till störning som kompaktering av jord (Daniel m.fl. 
2002). Förutom dessa arter inkluderas vildsvin (Sus scrofa) genom att även den är 
granivor och herbivor (Gómez m.fl. 2003, Bengtsson m.fl. 2004), samt bidrar till 
störning med sitt bök i skog och mark (Muñoz m.fl. 2009). För samtliga dessa arter – 
dovvilt, kronvilt, rådjur, vildsvin och älg – används i denna rapport epitetet klövvilt. 
 
1.4 Skogsgnagarna 
De gnagare som ingår i denna rapport är: Skogssork, större skogsmus och mindre 
skogsmus. Detta utifrån att de passar in i habitat, herbivor och granivor profilen. 
Skogssorken är förmodligen den mest förekommande gnagaren i Europa (Bujalska & 
Hansson 2000) och är både herbivor (vår och sommar) och granivor (höst och 
vinter) i sin födopreferens (Gebczynska 1983, Grüm & Bujalska 2000). I norr 
förekommer den i barrträdsskogar, men i söder föredrar den ek- och bok-(Fagus 
sylvatica)skogar som habitat (Bujalska 1990). Skogsmusen är mera utpräglad 
granivor (Jensen 1982, Grüm & Bujalska 2000, Puerta-Piñero m.fl. 2010). Både 
skogssorken och skogsmusen äter också växter, bär och insekter (Gebczynska 1983). 
Båda arterna äter också vissa mindre insekter (Obrtel 1974). Smågnagarna i södra 
Sverige har framför allt inomårsvariationer i populationsdynamiken (Jensen 1982), 
till skillnad från skogsgnagarna i norra Sverige, vilka har en något längre 
populationscykel på 3-4 år (Hörnfeldt 1994, Korpimäki & Norrdahl 1998). Större och 
mindre skogsmus har i denna rapport samlats under arbetsnamnet Apodemus. 
Gnagarinventeringen, utförd inom Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) fortlöpande 
miljöanalys FoMA Zoonos (Sveriges Lantbruksuniversitet 2015), riktar sig även mot 
andra arter av gnagare men de har exkluderats i föreliggande studie p.g.a. att de har 
en habitatpreferens för öppna gräsytor som kultiverade betesängar, vall och trädor. 
För jämförelse i förekomst och index ingår även inventeringsdata från insamlade 
näbbmöss (Soricidae) numerär, men inte i huvudstudien. 
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2. Metod 
 
2.1 Områden 
Det metadata som står för basmaterialet i denna rapport härrör från 
fältarbeten/inventeringar inom FoMA Zoonos som genomförts av SLU under 
perioden 2012-2014. Jag har valt att arbeta med detta material för att 
inventeringarna omfattar de parametrar jag behöver i denna undersökning, d.v.s. 
spillningsdata och fångstdata. De två områden som ingår i denna rapport är belägna i 
södra Sverige. Det ena området Gnesta och Nyköpings kommuner (G/N hädanefter) i 
Södermanlands län och det andra området ligger i Vetlandas och Växjös kommuner 
(V/V hädanefter) i Jönköpings- och Kronobergs län. I dessa två områden har 
spillningsinventeringar för klövvilt och fällfångst för gnagare genomförts fortlöpande. 
Varje område är uppdelat i 50 trakter (1x1 km/trakt) och de ligger utplacerade i ett 
systematiskt rutsystem med tre kilometers avstånd (fig. 1). 
 
2.1.1 G/N-området 
G/N-området ligger placerad i en fragmenterad jordbruksbyggd med jämförelsevis 
höga klövviltstätheter, framförallt av dovvilt, kronvilt och vildsvin. Efter omräkningar 
av spillningstätheten till absoluta tätheter (antalet individer/1000ha vid en 
akumuleringsperiod på 180 dygn), skattades dovvilttätheten under 2014 till ca 47-57 
individer/1000ha och tidigare, under 2012 års inventering skattades dovviltets täthet 
till 100-120 individer/1000ha (Edénius 2014). Trots att det är en markant minskning 
i tätheten från 2012 till 2014 indikerar dessa data fortfarande relativt höga tätheter. 
De skogstyper som under perioden 2009-2013 finns inom Sörmland är i fallande 
förekomst: Gran (Picea abies)  40,4%, tall (Pinus sylvestris)  39,0%, björk (Betula 
pubecens & Betula pendula) 9%, asp (Populus tremula) 4,7%, ek 2,0%, sälg (Salix 
caprea) 0,8% och rönn (Sorbus aucuparia) 0,1% (Skogsdata 2014). Data gällande 
skogens sammansättning har tagits fram ur Skogsdatas kategori ”All mark”.   
 
 

 
Figur 1. Undersökningsområdet G/N. De röda rutorna är s.k. trakter (1 x 1 km). Dessa ligger utplacerade 
med ca 3 kilometers mellanrum i både x och y led. Varje trakt innehåller 16 provytor (Edénius 2012). 



 4 

2.1.2 V/V-området 
V/V-området ligger i Kronobergs län, den sydliga delen av småländska höglandet. 
V/V-området har en mera skogsdominerad natur med jordbruksbygder kring de 
större vattnen (Skogsstyrelsen 2015). Området har en mera normal täthet av klövvilt 
i jämförelse med G/N-området och fungerar därför som kontrollområde. För att 
jämföra V/V med G/N-områdets dovvilttäthet, ser man att här är tätheten betydligt 
mindre och ligger kring ca 4-5 individer/1000ha (Edénuius 2014). Däremot har man 
i V/V, fortfarande spår efter stormen Gudrun som härjade i området under början av 
januari 2005. Detta medför att det fortfarande finns en hel del föda åt klövviltet i 
området (Edénius 2012). Den stora skillnaden i klövviltstätheter mellan G/N och V/V 
kan också tydligt ses i spillningsinventeringsresultaten som sammanställts och 
omräknats till absoluta tätheter (tab. 1)(Edénius 2012, 2013 & 2014). V/V-området 
har en skoglig sammansättning enligt följande: Gran 48,7%, tall 30,7%, björk 12,4%, 
ek 2,9%, asp 1,0% och rönn 0,5% inom kategorin ”All mark” (Skogsdata 2014).      
 
Tabell 1. Tabellen visar antalet klövvilt/1000ha i G/N respektive V/V-området. Spillningsinventeringen 
har här räknats om till absoluta tätheter, d.v.s. antalet individer/1000ha vid en akumuleringsperiod på 
180 dygn (Edénius 2012, 2013 & 2014).  

Klövvilt G/N 2012 G/N 2013 G/N 2014 V/V 2012 V/V 2013 V/V 2014 
Dovvilt 100 - 120 63-77 47-57 8-10 11-13 4-5 
Kronvilt 17 - 25 8-12 2-4 0,1-0,2 0,7-1 0 
Rådjur 35 - 45 24-30 36-46 35-50 34-44 23-30 
Älg 12-20 10-16 6-9 10-13 8-12 4-6 
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

 
 
2.2 Trakter och provytor 
Inom varje trakt finns det 16 st. provytor. Dessa provytor ligger utplacerade med 200 
meters mellanrum längs traktens ytterkanter (fig. 2) 
 

 
Figur 2. Varje trakt är uppdelad i 16 provytor och numreras medsols från traktens nordvästra hörn 
(Edénius 2012). 
 
2.3 Spillningsinventeringen 
Under spillningsinventeringen 2012-2014 räknades alla färska spillningshögar av älg, 
kronvilt, rådjur och dovvilt. Definitionen för färska spillningar är den spillning som 
hamnar ovanpå den förra höstens lövfällning fram till inventeringstillfället. Spillning 
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från andra arter räknades också men har exkluderats i denna undersökning. 
Provytornas punkter var positionssatta på förhand och lokaliserades med handhållen 
GPS. Vid inventering av spillningshögar från älg och kronvilt var storleken på 
provytan ca 100 m2, d.v.s. en radie på 5,64 m (𝑟×𝑟×𝜋) . Provytestorleken vid 
inventering av spillningshögar från rådjur och dovvilt var ca 10 m2, vilket ger er radie 
på 1,78 m (𝑟×𝑟×𝜋) (fig. 3) (Edénius 2014). 
 

 
Figur 3. Storleken på provytan vid spillningsinventering. Älg och kronvilt 5,64m, rådjur och dovvilt 
1,78m i diameter (Edénius 2012). Mätradien 3,5m gäller en art som exkluderats ur undersökningen.  
 
Spillningskulor från rådjur och dovvilt har ungefär samma storlek och är svåra att 
skilja från varandra. Däremot är det skillnad på antalet kulor per hög för respektive 
art. Under 45 kulor klassas som rådjursspillning och över 45 kulor klassas som 
dovviltspillning. Spillningsinventeringen utfördes under tidig vårsäsong för att ge en 
bild av vinterstammens storlek och geografiska spridning. Under inventeringen 
noterades även om vildsvinsbök förekom (Edénius 2014).  
 
2.4 Gnagarinventeringen 
Under samma tidsperiod och i samma områden som spillningsinventeringen 
genomfördes fällfångst av gnagare två gånger per vårsäsong och två gånger per 
höstsäsong. I varje provyta placerades fyra mindre kvadrater (small quadrat) om 15 x 
15 meter med 50 meters inbördes avstånd i en fyrkant (Myllymäki m.fl. 1971). I varje 
mindre kvadrat placerades 12 fällor, tre i var hörn, vilket ger 4*12=48 fällor/provyta. 
Fångsten repeterades under 2 dygn, vilket ger 96 fällnätter/provyta/säsong. Under 
2012 års inventeringar användes transekter (100 meters transekt med 50 fällor) som 
inventeringsmetod. Under inventeringsperioden fångades skogssork och skogsmus. 
Andra arter fångades också, men har exkluderats från denna undersökning. Två typer 
av fällor användes vid fältarbetet. Den ena fällmodellen är en vanlig slagfälla i 
vädertålig metall, betad med bivax och hampfrö (Olsson, E.G. muntl. 2015). Det är 
fångsterna från denna typ av fälla som använts i denna undersökning eftersom den 
fångar de gnagararter undersökningen omfattar. Den andra typen av fälla är top cat 
fällor (Andermatt Biocontrol AG, Schweiz) och har exkluderats från denna 
undersökning eftersom den endast fångar gnagararter under jord och med ett annat 
rumsligt utlägg, vilka inte är relevanta i detta fall.  
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2.5 Bearbetning av metadata 
 
2.5.2 Spillnings- och bökindex 
Datamaterialet från spillnings- och bökinventeringen bearbetades för att passa in i 
analysförfarandet. Spillnings- bökdata omräknades till ett s.k. spillningsindex. I 
denna rapport kommer klövviltspillningar och vildsvinsbök gå under samma 
arbetsnamn, spillningsindex. Formeln för indexet är uppbyggt enlig följande. För att 
få ett faktiskt antal spillningar/vildsvinsbök från inventeringen har det omräknats 
enligt följande:  
 

𝑥 =
𝑎
𝑏
∗ 10 

x=Spillningsindex, a=Antalet hittade spillningar/bök och b=Antalet besökta punkter 
 

I verkligheten kan det byggas upp enligt följande; Anta att man inom en trakt hittat 4 
spillningar från en viss art. Trakten består av 16 punkter, men endast 14 av dem har 
inventerats. Anledningen att värdet multipliceras med 10 är för att svaret skall 
erhålla tillräckligt högt värde för att passa in i analyser med gnagarindex. Eftersom 
att det är samvariationen mellan spillningsindex och gnagarindex som är intressant i 
denna rapport, har denna multiplicering ingen inverkan på resultatet. 
 

4
14 ∗ 10 = 2,8   

 
2.5.1 Fångstindex 
Gnagarinventeringens resultat som inledningsvis sammanställdes i form av faktiska 
fångstresultat, räknades om till ett fångstindex för att relatera resultaten i ett 
förhållande till arbetsinsatsen. Fångstindex motsvarar antalet fångade gnagare i 
relation till 100 fångstnätter. Ekvationen för att räkna ut fångstindex ser ut enligt 
följande:  
 

𝑥 =
𝑎
𝑏
∗ 100 

x=Fångstindex, a=Fångade gnagare och b=Fångstnätter 
 

Om man antar att man fångat 12 gnagare i en trakt på 96 fångstnätter lyder formeln: 
 

12
96

∗ 100 = 12,5 
 
2.5.3 Statistiska analysmetoder 
För att undersöka om det förkommer någon samvarians mellan gnagarindex och 
klövviltindex, bearbetades materialet med en regressionsanalys (Grandin 2012) i 
Microsoft Excel 2010 (www.microsoft.com/sverige), Microsoft Excel:mac 2011 
(www.microsoft.com/sverige/mac) och StatPlus:mac v5 (www.analystsoft.com/en/ 
products/statplusmacle). Innan analysarbetet påbörjades analyserades 
datamaterialet för att se om det var normalfördelat (Grandin 2012). Materialet visade 
sig inte vara normalfördelat och en datatransformation gjordes innan 
signifikansprövning av regressionsanalysen kunde genomföras. Efter 
transformationen erhölls ett acceptabelt residualdiagram. Transformationen gjordes 
enligt formeln:  
 

𝑥 = 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑟𝑎𝑡  𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 
x=spillningsindex alt. fångstindex 
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Samtliga analyser har analyserats med ett alfa-värde på α=0,05. Tabeller, grafer och 
diagram har framställts med Excel:mac 2011. I stapeldiagrammen visas standard 
error. Det totala datamaterialet från gnagarinventeringen 2012-2014 består av både 
vår- och höstinventeringar. Det material som valts ut gällande gnagarna i denna 
rapport härrör från höstinventeringarna eftersom höst-materialet representerar 
populationen då den nått sin topp. Våren karakteriseras av populationsnedgång 
eftersom gnagarnas abundans sjunker kraftigt p.g.a. födobrist (Pucek m.fl. 1993) och 
predation (Hörnfeldt 1978, Hanski m.fl. 1991). Denna bottennivå skulle mycket väl 
kunna användas i framtida analyser men har i denna undersökning exkluderats. 
Inventeringsmaterialet från spillningsinventeringarna som analyseras, kommer från 
vår-perioden, detta p.g.a. att det är enklare att inventera spillning som tillkommit 
efter sista lövfällningen och ger ett mått på vinterstammens nivå (Edénius 2012). 
Skillnader i tätheter, gällande både klövvilt och skogsgnagare mellan respektive 
område, analyserades med ett parat t-test (Grandin 2012). T-testen genomfördes 
med statistikprogrammet ”R” för mac (Cran.r-project.org/bin/macosx). Även här 
krävdes normalfördelade data (Grandin 2012) och därför transformerades materialet 
innan analysen genomfördes. 
 
För att testa förhållandet mellan spillningsindex och fångstindex har de trakter där 
gnagare fångats använts. Därefter har indexet från spillningsinventeringen i samma 
trakt parats ihop med fångstindexet i samma trakt. Samma förfarande har gjorts i 
G/N och V/V. När alla data parats ihop, gjordes en rankning i fallande ordning där 
trakterna med lägst spillningsindex först och sedan ökande i stigande ordning. Det 
parade fångstindexvärdet följde också med sin trakt och på sådant vis framkom ett 
datamaterial som visade förekomsten av gnagare i de trakter med minst 
spillningsindex och i stigande ordning till de trakter med högsta frekvensen av 
spillningsindex. 
 
 
3. Resultat 
 
3.1 Klövviltstätheter 
Vid närmare analyser av spillningsdata kan man se en skillnad i frekvensen av 
spillnings- och bökfrekvenserna mellan G/N- och V/V-området. G/N-området har 
under perioden 2012-2014, en högre spillningsfrekvens gällande alla klövvilt förutom 
rådjur, som har en något högre frekvens i V/V-området (fig. 4). Ställer man 
frekvensen av klövviltsspillningar mot varandra i vardera område är 
spillningsfrekvensen högre i G/N jämfört med V/V. För att statistiskt säkerställa 
denna skillnad genomfördes en statistisk analys med ett two-tailed t-test. Resultatet 
visade att skillnaden i spillningsfrekvens gällande alla klövvilt i G/N och V/V var 
signifikant p=0,004.  
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Figur 4. Fördelningen av klövvilt i G/N- och V/V-området baserat på spillningsindex från 
inventeringarna under perioden 2012-2014. 
 
Fördelningen mellan de olika klövviltsarterna ser också olika ut mellan de två 
undersökningsområdena. G/N har en fördelning i fallande ordning: Älg, dovvilt, 
kronvilt, rådjur och vildsvin (fig. 5), medan V/V-området fördelas: Älg, rådjur, 
dovvilt, vildsvin och kronvilt (fig. 6). De tre arter som skiljer sig mest i täthet mellan 
områdena är dovvilt, kronvilt och vildsvin. Något man tydligt kan se utifrån 
inventeringsmaterialet är att under perioden 2012-2014 sjunker frekvensen av 
spillningar gällande alla klövviltsarter. Den art som har minskat men ändå håller en 
något stabil populationsnivå är rådjuret och det gäller för både G/N och V/V-
området.  
 
 

 
Figur 5. Fördelningen av klövvilt i G/N-området, baserat på spillningsindex under perioden 2012-2014. 
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Figur 6. Fördelningen av klövvilt, baserat på spillningsindex i V/V-området under perioden 2012-2014. 
 
 
3.2 Klövviltets betespreferens och betestryck 
Under FoMA projektet har också inventeringar på foderträd och täckningsgrad av 
bärris genomförts (Edénius 2014). Denna inventering har inte gjorts i de trakter som 
används för spillnings- gnagarinventeringen (Edénius 2014) men ger en 
fingervisning om sammansättningen av foderträd i området, vilket är högst relevant i 
denna rapport. Man kan också här se skillnaden i bete, medelhöjd och täckningsgrad 
gällande RASE och bärris mellan de två områdena. Till foderträd räknas rönn, asp, 
sälg och ek (RASE) men björk och tall är också viktiga foderträd för klövviltet 
(Bengtsson m.fl. 2004). Man har under inventeringarna tittat på sammansättning, 
medelhöjd och betestryck på de olika RASE arterna. Inventeringarna av betestryck 
under 2012 visar ett högt betestryck på tall och vårtbjörk i V/V (fig. 7).    
 

 
Figur 7. Tabellen visar betestrycket på RASE arterna inom G/N- och V/V-området 2012. (Edénius 2012). 
 
Under 2014 års inventering ser man att betestrycket på vårtbjörk, glasbjörk och ek 
ökat i G/N-området trots minskningen av klövviltstätheter i båda områdena (fig. 8).  
En förklaring till detta skulle kunna vara att när klövviltstätheten sjunker, minskar 
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också konkurrensen om födan och större utrymme till betespreferens ges. Därav ökat 
betestryck på ek under 2014 i G/N. 
 

 
Figur 8. Betestrycket på årsskott av RASE arter 2014 i G/N- och V/V-området (Edénius 2014). 
 
Till följd av inventeringar av betestryck, vill man också se hur medelhöjden ser ut på 
RASE arterna i de båda områdena. Medelhöjderna på RASE arterna visar sig vara 
betydligt lägre i G/N än i V/V (fig. 9) (Edénuis 2014). En intressant notering är att 
klöviltspillningar förekom under 2012 nästan dubbelt så mycket som under 2014 i 
G/N. Samtidigt går betestrycket i motsatt riktning, d.v.s. dubbelt så högt betestryck 
under 2014 som under 2012 i samma område.  
 

 
Figur 9. Medelhöjden på RASE arter i G/N- och V/V-området. Skalan till vänster anges i meter (Edénius 
2012). 
 
Data från 2013 års inventeringar av täckningsgraden bärris från blåbär (Vaccinium 
myrtillus) och lingon (Vaccinium vitis-idaea) visar att täckningsgraden gällande 
bärris är något högre i G/N än i V/V och att det är blåbärsriset som dominerar i båda 
områdena (fig. 10). Bärriset är en intressant faktor eftersom att det är en viktig föda 
för klövviltet (Bengtsson m.fl. 2004), men även ger skydd (Olsson m.fl. 2005) och 
föda åt skogsgnagarna (Selås m.fl. 2002). 
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Figur 10. Täckningsgraden av bärris i G/N- och V/V-området inventerade 2013. Täckningsgraden mäts i 
% (Edénius 2013).  
 
3.3 Skogsgnagartätheter, fördelning och amplituder 
Vid sammanställningen av fångstdata ser man att G/N-området har en lägre 
fångstfrekvens än i V/V. Tittar man på fördelningen mellan gnagarna kan man se att 
det fångas fler skogssorkar än skogsmöss i båda områdena och att skogsmusens 
täthet tryckts ner ordentligt i G/N-området (fig. 11).  I G/N-området fångades det 
under höstinventeringen 64% färre skogsmöss och 26% färre skogssorkar än i V/V-
området under perioden 2012-2014. Skillnaden i frekvensen av fångade skogssorkar 
mellan G/N och V/V testades med ett two-tailed t-test och resultatet visar att 
skillnaden är signifikant p=0,04. 
 

 
Figur 11. Fördelningen mellan skogssork och skogsmus i respektive område. Grafen baseras på 
fångsten/100 fällnätter från höstinventeringarna 2012-2014 i både G/N- och V/V-området. 
 
Om man tittar på hur skogsgnagarna varierar i täthet under perioden våren 2012 till 
hösten 2014, kan man tydligt se att skogssorken har de största amplituderna mellan 
höst- och vår-populationerna i G/N. Skogsmusen har lägre täthetsamplituder under 
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skogsmus och skogssork betydligt mer än i G/N-området. Här kan man också se att 
det är skogsmusen som har lägst täthet och minsta amplituderna i G/N-området (fig. 
13).  
 

 
Figur 12. Dynamiken mellan skogsmusens och skogssorkens tätheter i G/N-området under perioden 
2012-2014. Här kan man se att amplituderna skiljer sig åt mellan arterna. 
 
 

 
Figur 13. Dynamiken mellan skogsgnagarna i V/V-området 2012-2014 är mera synkroniserade än i G/N-
området.  
 
3.4 Klövvilt ställs mot gnagare 
För att lättare åskådliggöra huruvida spillningsfrekvensen samvarierar eller ej med 
gnagarfångsterna har de trakter där det fångats gnagare samkörts med 
spillningsinventering från samma trakter. Arterna delades därför in i två grupper: 
klövvilt, där alla klövviltsarter som ingår i undersökningen finns med, och 
skogsgnagare. När man parar ihop dessa två grupper ser man i G/N-området en  
minskning av gnagarfångster där frekvensen av spillning från klövvilt är hög  (fig. 14). 
 

0	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

6	  

7	  

Höst	  2012	   Vår	  2013	   Höst	  2013	   Vår	  2014	   Höst	  2014	  

Få
ng
st
in
de
x	  

Amplitud G/N-området 

Skogsmus	  

Skogssork	  

0	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

6	  

7	  

Höst	  2012	   Vår	  2013	   Höst	  2013	   Vår	  2014	   Höst	  2014	  

Få
ng
st
in
de
x	  

Amplitud V/V-området 

Skogsmus	  

Skogssork	  



 13 

 
Figur 14. Grafen illustrerar spillningsfrekvensen från klövvilt och fångstfrekvensen av gnagare på 
samma trakt i G/N-området. Trakternas numrering i grafen har inget med trakternas nummer i 
undersökningsmaterialet att göra. Denna graf omfattar perioden 2012-2014 i G/N-området. 
 
För att analysera förhållandet mellan klövvilt och gnagare, gjordes först en linjär 
regression. Analysen visade att den linjära regressionslinjen gällande förhållandet 
spillningsfrekvens och fångstfrekvens blev negativ (fig. 15). Efter datatransformering 
kunde ett signifikanstest göras och det visar att den negativa påverkan är signifikant 
p=0,03.  
 

 
Figur 15. Regressionsanalys av indexvärden gällande klövviltspillning/smågnagarfångst under perioden 
2012-2014 i G/N-området. p=0,03. 
 
Liknande analysförfarande gjordes gällande V/V-området, men där är tendensen 
långt ifrån lika tydlig som i G/N-området (fig. 16).   
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Figur 16. Grafen illustrerar spillningsfrekvensen från klövvilt och fångstfrekvensen av gnagare på 
samma trakt i V/V-området. Trakternas numrering i grafen har inget med trakternas nummer i 
undersökningsmaterialet att göra. Denna graf omfattar inventeringsperioden 2012-2014. 
 
En linjär regression gjordes även för detta område. Analysen av regressionen visar ett 
icke signifikant resultat gällande negativ korrelation mellan klövvilt och gnagare (fig. 
17). Regressionsanalysen gav ett icke signifikant p-värde, p=0,15 
 
 

 
Figur 17. Linjär regression av indexvärde spillning/fångst från inventeringsperioden 2012-2014 i V/V-
området. p=0,15. 
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i G/N-området, ställdes arterna mot varandra, en mot en, för att se vilka arter som 
eventuellt korrelerar med varandra och inte i enskilda fall. I avsaknad av signifikans i 
analyserna, utfördes inte motsvarande analys för V/V-området då det endast visade 
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en svag tendens till negativ korrelation. Analyserna genomfördes med en 
regressionsanalys (tab. 2). 
 
Tabell 2. Signifikansvärden från en regressionsanalys av datatransformerat index gällande förhållande 
mellan Spillnings- fångstindex i G/N-området. Signifikanta värden markeras med fet stil. 

Klövvilt Gnagare p-värde  

Älg Skogssork 0,38 
Älg Skogsmus 0,37 

Dovvilt Skogssork 0,33 
Dovvilt Skogsmus 0,37 
Kronvilt Skogssork 0,12 
Kronvilt Skogsmus 0,01 
Rådjur Skogssork 0,2 
Rådjur Skogsmus 0,01 
Vildsvin Skogssork 0,15 
Vildsvin Skogsmus 0,06 

 
 
Det visade sig att efter analyserna art mot art kunde endast negativ täthetspåverkan 
på gnagare visas mellan kronvilt – skogsmus, samt rådjur – skogsmus.  
 
Därefter ställdes alla klövvilt mot vardera enskild gnagare. Vid regressionsanalys av 
förhållandet klövvilt – skogssork påvisades ingen signifikans p=0,33. Däremot när 
förhållandet klövvilt – skogsmus testades, påvisades vid regressionsanalysen ett 
signifikant värde gällande negativ korrelation, p=0,005. När man ställer skogssork 
mot klövvilt i en graf där fångstindex ställs mot spillningsindex för varje trakt kan 
man se att fångstfrekvensen sjunker ju högre täthet av spillning det finns i trakten 
(fig. 18). Ännu tydligare kan det ses i förhållandet skogsmus – klövvilt (fig. 20). 
 

 
Figur 18. Förhållandet mellan spillningsindex från alla klövvilt och fångstindex gällande skogssork i 
samma trakt. Serien omfattar perioden 2012-2014 i G/N-området. 
 
När materialet gällande skogssork-klövvilt analyserades med en linjär regression 
visade sig förhållandet inte vara signifikant negativt (fig. 19). 
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Figur 19. Linjär regression gällande förhållandet mellan skogssork och klövvilt i G/N-området. 
Förhållandet mellan dessa två var inte signifikant negativt p=0,33. Regressionen beräknades på 
spillnings- och gnagarinventeringen från perioden 2012-2014. 
 
 

 
Figur 20. Förhållandet mellan spillningsindex från alla klövvilt och fångstindex gällande skogsmus i 
samma trakt. Serien omfattar perioden 2012-2014 i G/N-området. 
 
Vid en linjär regression av förhållandet skogsmus-klövvilt, visade det sig vara en 
signifikant negativ korrelation p=0,005 (fig. 21). 
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Figur 21. Linjär regression gällande förhållandet mellan skogsmus och klövvilt. Korrelationen visade sig 
vara signifikant negativ p=0,005. Regressionen beräknades på spillnings- och gnagarinventeringen från 
perioden 2012-2014 i G/N-området. 
 
 
4. Diskussion 
 
4.1 Inledande diskussion 
Att miljöer och habitat förändras är en del av naturens gång. De växter, djur och 
andra organismer som lever i den kan, om inte förändringarna kommer allt för 
plötsligt, anpassa sig efter dessa. Sker förändringen allt för snabbt, hinner de kanske 
inte ställa om och vissa känsliga arter kan decimeras eller eventuellt slås ut. Detta 
kan i sin tur få kaskadeffekter på andra arter. Därför är det viktigt att vi människor, 
genom forskningen och aktivt fältarbete, bibehåller eller återskapar biologiska 
mångfalden. Utifrån de resultat som framkommit i denna undersökning är det svårt 
att fastslå det faktiska orsakssambandet till den negativa korrelation mellan klövvilt 
och skogsgnagare som framkommit. Det är också mycket svårt att med säkerhet veta 
vilka effekter detta kan få på biodiversiteten i området och hur olika trofiska nivåer 
påverkas.  
 
Resultaten i denna undersökning konfirmeras av tidigare studier som visar att vilda 
eller domesticerade klövdjur kan påverka täthet, demografi och rumslig spridning 
hos små däggdjur (Keesing 1998, Smit m.fl. 2001, Steen m.fl. 2005, Muñoz m.fl. 
2009). Liksom i denna studie har man i andra studier funnit att vissa av de 
undersökta mindre gnagararterna inte påverkats av klövdjurs närvaro (Keesing 1998, 
Steen m.fl. 2005). Baserat på tidigare gjorda studier kan man teoretisera kring olika 
orsakssamband och möjliga trofiska effekter av det denna undersökning redovisar. 
Man skall också ha i åtanke att denna studie dras med vissa tillkortakommanden, 
såsom studiens korta tidsspann och datamaterialets kvantitet.  
 
4.2 Täthetsskillnader mellan G/N och V/V 
Resultatet i denna studie visar att det förekommer en korrelation mellan båda 
gnagararterna och samtliga klövvilt i G/N om man grupperar dem och att 
korrelationen är negativ mellan de två grupperna.  I G/N-området, där det 
förekommer höga klövviltstätheter, är den totala gnagartätheten i medeltal över hela 
området lägre än i V/V och detta gäller båda arterna av skogsgnagare. Skogssorken 
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har 24% lägre täthet och skogsmusen 57% lägre täthet i G/N jämfört med V/V-
området.  I V/V-området, där tätheten hos klövvilt är mindre, är tätheten hos 
skogsgnagarna större och ingen signifikant negativ samvariation går att påvisa.  
 
Att det råder skillnad på tätheterna av gnagare mellan G/N och V/V skulle kunna 
bero på stora habitatskillnader mellan dessa områden och att G/N skulle hysa en 
betydligt lägre gnagarpopulation än V/V oavsett klövviltspopulationens storlek. V/V-
området är ett betydligt mer beskogat område än G/N som har en något högre andel 
åkermark i sina trakter. Inventeringen var designad så att fångstplatserna för 
gnagarna låg i anslutning till ett passande skogsområde. Detta talar för att habitaten 
är så pass lika i båda områdena att det inte borde vara en avgörande förklaring till 
skillnaderna i gnagarpopulationen mellan dessa två områden.  
 
En annan möjlig faktor som skulle kunna förklara den låga tätheten gnagare i G/N är 
växtförsvar. Vissa studier visar att när växtlighet betas hårt av däggdjur ändras dess 
struktur och sammansättning och även dess kemiska försvar. Flera studier visar 
också att intensivt herbivori leder till högre täthet av kemiskt försvarande växter 
(Augustine & McNaughton 1998). Enligt Augustine & McNaughton (1998) visar 
andra studier i många fall det motsatta. Hur påverkar en hög andel av kemiskt 
försvarande växter gnagarsamhällena? Här finns väldigt lite forskning gjord men en 
studie av Hjalten m.fl. (1996) visar att skogssorken klarar växtgifter bättre än 
åkersorken (Microtus agrestis). Hur det förefaller med skogsmusen är okänt. Det 
skulle kunna vara så att den, trots att den inte i första hand föredrar växtföda, ändå 
drabbas eftersom den ändå ibland äter växter. Skogsmusen drabbas då av födobrist 
medan skogssorken eventuellt klarar sig bättre. Skillnaden i gnagartätheten skulle 
därför kunna bero på födobrist eftersom klövviltet och skogsgnagarna konkurrerar 
om födoresursen som i detta fall är växter, skott och frön. Denna 
mellanartskonkurrens skulle kunna leda till inomartskonkurrens och dålig 
reproduktion (Henttonen m.fl. 1977), vilket i sin tur leder till låga populationer. 
 
 
4.3 Täthetsskillnader mellan trakter inom G/N 
När datamaterialet från spillningsinventeringen och gnagarfångsterna traktvis 
samkörs visar resultatet att det förekommer en korrelation mellan båda 
gnagararterna och samtliga klövvilt i G/N och att korrelationen är måttligt negativ 
mellan de två grupperna. Något som pekar på att resultatet skulle kunna vara kopplat 
till klövviltets tätheter är att i de trakter där klövviltet är mest abundant uppstår en 
signifikant negativ samvariation. En av kanske flera möjliga förklaringar till detta 
skulle kunna vara att trakter med höga tätheter av klövvilt drabbas av trampskador 
och jordpackning, vilket stör och försvårar gnagarnas nyttjande av sitt habitat 
(Daniel m.fl. 2002, Muñoz m.fl. 2009). Vildsvinens intensiva bökningar i vissa 
områden skulle också kunna vara en påtaglig störning för gnagarna (Muñoz m.fl. 
2009). Klövviltets bete av örter, bärris, ljung och andra buskväxter (Bengtsson m.fl. 
2004) ger dessutom ett minskat skydd åt gnagarna som lever i skydd av buskage 
(Muñoz m.fl. 2009). Födokonkurrens är också en trolig hämmande faktor på 
skogsgnagarna, inte då bara ollon och frön, utan också skott, plantor och sticklingar 
som också betas av klövviltet (Bengtsson m.fl. 2004, Edénius 2014). Detta skulle då i 
sin tur kunna leda till att gnagarna får en mindre födoresurs att disponera och att 
gnagarna minskar i antal just i det området. En annan möjlig förklaring till detta 
skulle kunna vara att gnagare och klövvilt inte prefererar samma habitat eller 
födoresurs och p.g.a. detta inte vistas i samma lokala områden. Detta är mindre 
troligt eftersom skogsgnagarna är herbivora och granivora (Jensen 1998, Grüm & 
Bujalska 2000) och likaså klövviltet (Picard m.fl. 1991, Tixier m.fl. 1997, Bengtsson 
m.fl. 2004). Eftersom skogsgnagarna föredrar att vistas i skydd av buskage (Muñoz 
m.fl. 2009) utnyttjar klövvilt och skogsgnagare därför ofta i samma habitat. 
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4.4 Skogsmusen visar störst negativ samvariation  
När samtliga klövvilt i undersökningen tillsammans ställs mot gnagarna var för sig 
kan man också se en negativ korrelation. I detta fall visade skogsmusen en signifikant 
negativ samvariation och styrkan på den negativa samvariationen är måttlig. 
Skogssorken däremot visade ingen signifikant korrelation med klövviltet. Det är 
också skogsmusen som korrelerar signifikant negativt då man studerar 
samvariationen mellan enskild klövvilt och enskild gnagare. Det klövvilt som för sig 
visar signifikant negativt korrelation med skogsmusen är kronvilt och rådjur och då 
är styrkan på den negativa samvariationen svag. Man skulle kunna tro att dovvilt 
också hade stor inverkan på skogsmusen eftersom den har ungefär samma täthet som 
kronviltet. En anledning till detta skulle kunna vara att rådjuret, som i och för sig är 
en kvalitétsbetare ändå betar ca 80-94% av tillgängliga plantarter och är en ivrig 
ekollonkonsument (Tixier m.fl. 1997). Enligt Picard m.fl. 1991 är också kronviltet en 
mycket ivrig betare av ekollon. Deras studie som genomfördes i Frankrike visade att 
när man tittade på maginnehållet från kronvilt under jaktsäsongen (sept. – feb.) 
innehöll den 50,8% ekollon i vikt% (Picard m.fl. 1991). Dovviltet konsumerar gärna 
ekollon (Poli m.fl. 1996), men kanske i mindre utsträckning. Denna konsumtion av 
ekollon skulle kunna vara en drivkraft till negativ samvariation mellan klövvilt och 
gnagare. Det skulle kunna vara så att vid hög täthet av klövvilt uppstår en 
konkurrenssituation genom att det mesta av ekollon och andra större frön 
konsumeras av klövviltet. Detta skulle då i sin tur reducera chanserna för 
skogsmusen att överleva vintern eftersom att det då inte finns tillräckligt med frön att 
lagra för vinterkonsumtion. Ekollon är viktiga för skogsmusen och dess 
vinteröverlevnad i Bialowieza National-Park, Polen/Vitryssland (Pucek m.fl. 1993), 
vilket också borde vara fallet i södra Sverige. Skogsmusen som normalt reproducerar 
sig under våren och fram till hösten kan under god ollontillgång fortsätta 
reproducera sig även under vintern (Pucek m.fl. 1993). Ett år med normal tillgång på 
frön och ollon ligger vinterdödligheten på 86% hos skogsmusen (Pucek m.fl. 1993). 
Ollon och frön ökar vinteröverlevnaden hos skogsmöss men visar sig betyda mindre 
för skogssorken (Pucek m.fl. 1993). Däremot visar Jensen (1982) att skogssorken 
också hade vinterreproduktion i Danmark efter ett ollonår (bok och ek) och står 
därför också i relation till mängden tillgängliga ollon, men kanske i något mindre 
utsträckning än skogsmusen. Anledningen till att skogssorken korrelerar något 
mindre negativt skulle då kunna vara att den enligt Pucek m.fl. (1993) har en 
vinterdödlighet 77%, vilket är lägre än skogsmusens samt att den är betydligt mera 
herbivor än skogsmusen (Jensen 1982) och har då en bättre möjlighet att klara 
vintern i detta scenario. I båda fallen kan det vara så att en låg vinteröverlevnad till 
följd av minskad tillgång på ekollon ger en dålig bas att bygga upp vårens och 
sommarens population på. Tätheten hos de båda skogsgnagarna minskar därefter, 
men av olika magnitud. Vid analys av magnituderna hos skogsgnagarna i G/N ser 
man att under 2012, då klövviltstätheten var som högst i denna studie, har båda 
skogsgnagararterna sin lägsta höstpopulation. När klövviltstätheten sjunker 2013 och 
2014 ökar också tätheten hos båda skogsgnagarna fram till 2014. Man kan också se 
att nivåerna vid vår-populationen hos båda skogsgnagarna ökar något när 
klövviltstätheten minskar. Detta kan ses både i G/N- och V/V-området.  
 
4.5 Konsekvenser för biodiversiteten 
Vilka konsekvenser skulle detta få på den ekologiska väven i området? Kan dessa 
eventuella konsekvenser i sin tur påverka den biologiska mångfalden i G/N? 
Medveten viltförvaltning med bland annat betydande vinterutfodring i G/N-området 
skulle kunna vara en bidragande orsak till lokalt höga tätheter av klövvilt. Om fallet 
skulle vara så att den negativa samvariationen hade sin orsak i höga klövviltstätheter 
skulle det kunna få konsekvenser på flera olika trofiska nivåer. Specialistpredatorer 
som pärluggla (Aegolius funereus), sparvuggla (Glaucidium passerinum) och 
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hornuggla (Asio otis) är till största del specialiserade på att jaga gnagare (Hanski 
m.fl. 1991, Lehikoinen m.fl. 2011). Vid låga förekomster av gnagare är pärlugglors 
reproduktion låg (Korpimäki m.fl. 1985). En bra reproduktion av pärlugglor sker 
alltså endast om det råder höga gnagartätheter (Korpimäki m.fl. 1985). Enligt 
Korpimäki m.fl. (1985) visar både pärlugglan och hornugglan positiv täthetsberoende 
respons till ökat antal gnagare. Det finns också ett direkt samband mellan 
gnagartätheter och kullstorlekar för dessa ugglearter (Lehikoinen m.fl. 2011). Om det 
finns ett negativt orsakssamband mellan klövvilt och gnagare skulle det eventuellt ge 
den konsekvensen att dessa tre ugglearter minskar i antal i de områden där 
gnagarpopulationen decimerats? Några detaljerade inventeringar på ugglornas 
reproduktion eller förekomst har ej gjorts i G/N- eller V/V-området. Detta är något 
som efterlyses i kommande forskning. Vid eftersökningar i fågelregistret Artportalen 
(www.artportalen.se), kan man se att både pärl-, sparv- och hornuggla rapporterats i 
mindre utsträckning i G/N än i V/V. Detta är inte på något vis vetenskapligt 
underbyggt, men kan vara en viktig komponent vid framtida studier i området. I en 
studie av Lehikoinen m.fl. (2011) lades en abiotiskt faktor in i hypotesen gällande 
gnagartätheter och ugglornas häckningsframgång i Finland. De visade att 
häckningarna av pärluggla, sparvuggla, kattuggla (Strix aluco) och slaguggla (Strix 
uralensis) styrdes av interaktionen mellan födotillgänglighet och klimat (Lehikoinen 
m.fl. 2011). Tunt snötäcke och tidig snösmältning kan öka predationen på gnagare 
och därmed gynna ugglornas häckning (Hansson & Hettonen 1985). Samtidigt kan 
väderförhållanden tidigarelägga häckningarna för pärluggla och sparvuggla  med den 
effekt att det återigen blir för kallt och häckningen påverkas negativt (Lehikoinen 
m.fl. 2011). Kullstorleken gällande alla fyra ugglearter i undersökningen styrdes av 
gnagartätheten och att ett ökat snötäcke påverkar dessa arters häckningsbeteende 
(Lehikoinen m.fl. 2011). Effekterna av dessa biotiska och abiotiska faktorer verkade 
påverka olika beroende på vilken strategi varje uggleart hade (Lehikoinen m.fl. 2011). 
Detta visar att faktorer som temperatur, snötäcke och andra klimatologiska 
parametrar är viktiga när man diskuterar biologisk mångfald och kaskadeffekter. 
 
En observation som kan ge stöd åt denna hypotes rörande specialistpredatorer är att 
fångstdata gällande näbbmöss som är en renodlad insektsätare (Churchfield m.fl. 
2012) framgår att de i V/V-området samvarierar med de skogsgnagarna i 
undersökningen. Under våren och sommaren byggs populationerna upp för att sedan 
falla under vintern med låga tätheter vid vårinventeringen. Däremot noteras i G/N en 
hög täthet av näbbmöss under våren 2014. Detta skulle kunna förklaras av att 
näbbmössen, som inte är egentliga granivora eller herbivora utan insektivora, inte 
heller påverkas av den möjliga födokonkurrensen som uppstår mellan skogsgnagare 
och klövvilt. Möjligtvis kan den drabbas av störning och eventuell predation av 
klövvilt. Näbbmöss prederas inte gärna av däggdjurspredatorer (Korpimäki & 
Norrdahl 1989), men luftburna predatorer konsumerar dem gärna (Pucek 1978). Om 
i detta fall specialistpredatorer, exempelvis vissa arter av ugglor, sjunkit i täthet p.g.a. 
minskad födoresurs, skulle näbbmusens tillväxt kunna öka. Därmed skulle en hög 
vinteröverlevnad och vinterreproduktion kunna vara möjlig.  
 
En annan möjlig trofisk effekt vid höga klövviltstätheter är minskad nyrekrytering av 
ek. Många gnagararter är benägna att samla förråd av ekollon (Gebczynska 1983, 
Grüm & Bujalska 2000, Gómes m.fl. 2008, Muñoz & Bonal 2011) och dessa gömmor 
är viktiga för att ekollon, som inte konsumeras, skall utvecklas till plantor (Gómes 
m.fl. 2008). Eftersom att gnagarna flyttar ekollonen till sina gömmor, som ofta ligger 
under buskage (Gómes m.fl. 2008), ökar chansen till att en ekplanta skall få fäste då 
buskage har ett passande mikrohabitat som underlättar groning (Jensen m.fl. 2011). 
Vid allt för stor störning i form av födokonkurrens (Gómes m.fl. 2008) och snatteri 
av ekollongömmor, ändrar gnagarna sitt rumsliga mönster  (Muñoz & Bonal 2011) 
och nyrekrytering av ekskog skulle p.g.a. detta avta eller eventuellt helt avstanna i 
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vissa områden. Om en ekplanta ändå gror och växer, är dess chans till överlevnad 
begränsad i områden med höga klövviltstätheter (Jensen m.fl. 2011) eftersom klövvilt 
gärna betar skott av ek (Jensen m.fl. 2011). Detta skulle mycket väl kunna gälla de 
skogslevande gnagare i södra Sverige eftersom skogssorken och skogsmusen också 
prefererar ekollon. I korthet skulle fallet kunna vara så att höga tätheter av klövvilt 
lokalt minskar gnagarnas täthet och rumsliga spridning, minskar specialistpredatorer 
i området och hämmar nyrekrytering och spridning av ekskogar. Men det enda man 
kan se utifrån denna undersökning är att höga tätheter av klövvilt hämmar 
gnagarpopulationerna lokalt. 
 
4.6 Framtida forskning 
Svårigheten med att säkert fastställa orsakssambanden till resultatet i denna 
undersökning är påtaglig. Biotiska och abiotiska faktorer som inte undersökts i 
denna rapport skulle mycket väl kunna sättas in i sambandet mellan klövvilt och 
gnagare. På grund av komplexiteten av olika samspel i ekologiska vävar är detta en 
utmaning för framtida forskning. För att skapa en djupare förståelse för 
mellanartspåverkan i dessa klövviltstäta områden är det angeläget med längre och 
mera omfattande studier av både klövvilt och gnagare i relevanta sydsvenska miljöer. 
Men också inventeringar av ugglor i G/N-området kan bidra till en större förståelse 
rörande deras häckningsframgång och överlevnad i relation till bytestillgången. 
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