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Abstract 
Burned forests provide plenty of dead wood that can host rare and threatened species, 
especially fire dependent species that need charred wood to survive. Few studies have 
investigated the difference in lichen assemblages on dead wood in forests that have 
burned with those that have not. In this study lichens on snags of Pinus sylvestris in 
burnt and unburnt areas of Tyresta national park and nature reserve were investigated, 
with the aim to assess differences in lichen diversity and richness. In total 42 trees were 
analysed, and 25 species were identified. No threatened or rare species were found in the 
burnt area, possibly as none of the snags were charred. There was no significant 
difference in diversity or richness between burnt and unburnt areas. However, lichens 
were generally more abundant in the burnt area where the light levels also were higher, 
especially on the northern sides of the snags. Only macrolichen species were significantly 
more abundant in the burnt area. The species composition in the areas differed slightly 
with a majority of microlichen species in the unburnt area while the burnt area had 
equally many macro- and microlichen species. However, several species of microlichen 
were missing in the burnt area. Together with previous studies this could indicate that 
microhabitats forming post-fire are favourable for some lichen but not for others. Further 
studies are needed to confirm which species are favoured by burning to optimize the 
restoration and managing of burned forests as well as the conservation of threatened 
species.  
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Förord 

Detta arbete har gjorts som ett 15-poängs examensarbete i biologi vid Umeå universitet i 
Umeå. Under min studietid som naturguide och biolog har jag kommit nära lavar i både 
fält och teori samt utforskat det avtryck som brand lämnar efter sig. Det intresserar mig 
att ett brandområde kan innehålla så mycket liv fast det ser så dött ut, det gäller bara att 
veta var man ska titta. Så här 20 år efter branden i Tyresta kan det se kusligt och ödsligt 
ut i brandområdet en gråmulen och regnig dag i mitten på mars för att sedan spraka av liv 
bara drygt fem veckor senare när lövsprickningen är i full fart. Det är en upplevelse att stå 
i den tidiga vårsolen bland växter och djur som kommer till liv på en plats där det tidigare 
bara fanns aska. Lavarna hamnar ofta i skymundan av allt annat liv i skogen, som en 
dekal på andra organismer. De är opportunistiska och kan växa på alla möjliga substrat i 
olika klimat men är samtidigt känsliga och i många fall hotade på olika sätt. Brand kan 
både vara bra och dåligt för lavar men oavsett så utgör kombinationen av dessa ett 
intressant ämne värt att dyka ner i. 
 
Jag vill tacka min handledare Jörgen Sjögren på SLU för de tips och råd jag fått och den 
tid som tagits för att hjälpa mig samt det intresse som visats för arbetet. Jag vill även 
passa på att tacka Jessica Ångström på Naturum i Tyresta by för den hjälp jag fått och jag 
hoppas ni finner detta arbete intressant.  
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1 Inledning och bakgrund 
Brand är en naturlig störning för skogen och en viktig ekologisk process som skapar 
miljöer för hotade, konkurrenssvaga och brandberoende organismer såsom Geranium 
lanuginosum (brandnäva) och Biphyllus lunatus (brandsvampbagge) (Nilsson 2005). 
Flera av dessa organismer är sällsynta och återfinns på den nationella rödlistan samt i art- 
och habitatdirektivet (92/44/EEG). Utöver de brandberoende arterna finns det dessutom 
ett 100-tal andra arter som gynnas av brand, oftast är dessa också konkurrenssvaga 
(Nilsson 2005). En del träd som inte dör av brand direkt dör successivt under lång tid 
vilket tillgängliggör färsk död ved under en längre tid. Bränd död ved har även en annan 
kvalité än obränd död ved och kan motstå nya bränder och röta bättre. Därför utgör 
bränd död ved viktiga substrat för många rödlistade arter.  
 
Fram till för ungefär 200 år sedan var brand en vanlig störning i skogarna i Sverige där 
brandintervall i många områden kunde ligga på cirka 50 år (Nilsson 2005). På samma 
platser idag har det gått 150 år eller mer sedan det brann senast. Bakgrunden till detta är 
att skogen fick ett ekonomiskt värde när skogsindustrin etablerades under andra hälften 
av 1800-talet och intresset för brandbekämpning ökade (Nilsson 2005). När det brinner 
mer sällan gynnas konkurrenskraftiga arter som Picea abies (gran) och skogens karaktär 
förändras. Idag försöker man vända trenden genom att naturvårdsbränna i stora delar av 
landet för att återinföra branden som en naturlig störning i skogen. Inom ramarna för 
miljökvalitetsmålet Levande skogar ska bland annat restaurering, återskapande och 
utvecklande av miljöanpassade skötselmetoder genomföras, och där spelar 
naturvårdsbränning en viktig roll (Nilsson 2005). Utöver att tillgängliggöra död ved så 
skapas det mer öppna miljöer vid brand, något som visat sig gynna vissa lavarter (Gauslaa 
et al. 2006, Hedenås och Hedström 2007, Gustafsson, Fedrowitz och Hazell 2013). Några 
rödlistade lavar som trivs på bränd ved är Carbonicola anthracophila (kolflarnlav), C. 
myrmecina (mörk kolflarnlav) och Hertelidea botryosa (vedskivlav) (ArtDatabanken 
2019). Andra arter som trivs på vanlig död ved, framförallt torrakor, är knappnålslavar ur 
släktena Calicium, Chaenotheca och Chaenothecopsis samt lavar från släktena Cladonia, 
Hypocenomyce och Micarea med mera (Lõhmus och Lõhmus 2001).  
 
År 1999 brann ett 450 hektar stort område i Tyresta naturreservat och nationalpark, en av 
Sveriges mest stadsnära nationalparker (Pettersson 2006). Branden var våldsam som 
följd av den extrema torkan det året och de flesta träd dog. Det har gjorts en del 
uppföljande studier på mossor, djur och vedsvampar i brandområdet, men det saknas 
studier om lavar. Globalt sett har få studier gjorts på hur sammansättningen av lavar i 
brandområden skiljer sig från områden där det inte brunnit. Genom att undersöka detta 
kan framtida naturvårdsbränningar planeras med hänsyn till framförallt hotade, 
vedlevande lavar och skötseln av brandområden kan optimeras. Detta är viktigt för att nå 
det övergripande målet för naturvårdsbränning om gynnsam bevarandestatus för 
brandberoende arter, beståndstyper uppkomna efter brand samt brandpräglade 
naturtyper.  
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien var att undersöka om det fanns skillnader i artdiversitet, artrikedom 
och täckningsgrad av lavar på död ved där det brunnit respektive inte brunnit. För detta 
syfte gjordes en lavinventering där förekomsten och diversiteten av lavar på torrfuror 
(Pinus sylvestris) i Tyresta brandområde analyserades i jämförelse med lavar på torrfuror 
utanför brandområdet. Inom områdena analyserades även täckningsgrad och artrikedom 
med avseende på lokala variationer. De frågeställningar studien ämnade att svara på var: 

- Hur ser artrikedom och täckningsgrad av lavar ut på torrfuror i brandområdet i 
förhållande till väderstreck, ljusinsläpp, omkrets och grundyta? 

- Hur ser artrikedom och täckningsgrad av lavar ut på torrfuror utanför 
brandområdet i förhållande till väderstreck, ljusinsläpp, omkrets och grundyta? 

- Skiljer sig täckningsgrad, diversitet och artrikedom av lavar på torrfuror i 
brandområdet jämfört med utanför? 
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2 Material och metod 
2.1  
2.2 Avgränsningar och definitioner 
Jag utförde fältundersökningen i april längs stigar i Tyresta nationalpark i närheten av 
Tyresta by för att underlätta transporter och förflyttningar. Enbart vedlevande lavar 
berördes under fältundersökningen och litteraturinhämtningen, ej marklevande lavar. 
Vid svårigheter med artbestämning identifierade jag till släkte eller klassade liknande 
fynd efter morfologi. Med artrikedom menar jag totala antalet arter i/på 
undersökningsytorna.  
 

2.3 Tyresta nationalpark och naturreservat 
Tyresta naturreservat bildades 1986 och utvidgades år 1993 när en stor del av reservatet 
avsattes som nationalpark (Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Stockholms län 2017). 
Stiftelsen Tyrestaskogen som idag förvaltar både naturreservatet och nationalparken 
instiftades inför nationalparksbildningen av Naturvårdsverket, Stockholms stad, Haninge 
kommun, Länsstyrelsen i Stockholms län och Tyresö kommun. Nationalparken och 
naturreservatet innefattar 4911 hektar land- och vattenyta och är en del av det 
sörmländska sprickdalslandskapet. På hällmarkerna växer det huvudsakligen tallskog och 
i sänkorna finns det gran- och blandskog, myrar samt sumpskog. I reservatet finns det 
även inslag av odlingslandskap samt en kustremsa i öster på 10 km. Skogen i reservatet är 
generellt mer påverkad av skogsbruk än den i nationalparken som istället har stora 
områden med urskogsartad och gammal skog. Fram tills att det blev förbjudet att bränna 
skog i Tyrestaområdet på slutet av 1600-talet har forskare uppskattat att det brann med 
30–40 års intervall. Då hade skogen troligtvis även en annan karaktär än idag med en 
större spridning i trädåldrar och glesare trädskikt (Pettersson 2006). I nationalparken är 
trädbestånden idag till stor del grovstammiga och högväxta med åldrar på 120–350 år 
(Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Stockholms län 2017). Inom både nationalparken 
och naturreservatet har totalt 451 arter av lavar påträffats, varav 17 är rödlistade. Bland 
annat är Lobaria pulmonaria (lunglav) vanligt förekommande i ädellövskogarna. 
Området som brann 1999 var 450 hektar stort och utgjorde ungefär 10% av 
nationalparkens och naturreservatets sammanlagda yta (Pettersson 2006). Före branden 
utgjorde gammal hällmarkstallskog och torr-frisk barrskog den större delen av 
vegetationen i brandområdet (Fig. 1) (Pettersson 2006). Idag hyser brandområdet stora 
arealer av ungskog, främst triviallövskog, och det har beräknats att ungefär 11% av all 
gammal skog med urskogskaraktär i Tyrestaskogen försvann i och med branden. 
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Figur 1. Vegetationskarta från innan branden 1999 över västra delen av Tyresta nationalpark och 
naturreservat. Grå färg motsvarar hällmark och hällmarkstallskog, mörkgrönt är barrskog, ljusgrönt är 
lövskog, ljusblått är myrmark och gult är öppen mark och hagmark. Det tunna röda strecket är 
nationalparksgräns. Stigar som användes som transekter är markerade i gult och den svarta linjen markerar 
1999 års brandområde. Från Runborg (2003). 

 

2.4 Litteratur 
För identifikation av lavar använde jag en fältguide om lavar av Moberg och Hultegren 
(2016) samt bestämningsnyckel för skorplavar av Foucard (1990). Litteratursökningen 
avgränsades till vedlevande lavar i boreala områden och skedde både på engelska och 
svenska. Även dokumentation om brandområdet som fanns hos Naturvårdsverket eller 
Länsstyrelsen användes. 
 
2.5 Datainsamling och urval 
Metoden av Asta et al. 2002 är inriktad på diversitet av lavar i förhållande till luftkvalité 
och använder sig av frekvensvärden för uträknandet av diversiteten. Arter noteras med 
hjälp av en inventeringsrektangel inom fem 10x10 cm rutor i respektive väderstreck på 
trädstammarna 1-1.5 m ovanför marken (Fig. 2). Alla arters frekvenser (antal rutor med 
förekomst) summeras per väderstreck och träd. Summan av medelvärdena för varje 
väderstreck inom ett område är värdet på diversiteten i det området. För anpassning till 
syftet och arbetets omfattning använde jag en del av metoden av Asta et a. 2002 
tillsammans med delar ur metoder beskrivna av Ekendahl (2010) som behandlar 
täckningsgrad. Lavarna inom inventeringsrektangeln identifierade jag om möjligt till 
artnivå och förekomst inom antal rutor noterades (frekvens). De arter som jag ej kunde 
identifiera till artnivå delades in i taxonomiska enheter baserat på deras morfologi. För 
busk- och bladlavar med tydliga bålar noterade jag täckningsgrad om exemplaret var 
större än en cm² och separerad från andra bålar med minst en cm. För skorplavar 
noterade jag ingen täckningsgrad då vissa kan ha insänkt bål som ej är synlig. 
Mätningarna upprepade jag för alla väderstreck på varje träd. 
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Figur 2. Inventeringsrektangel med fem rutor à 10x10 cm, fäst 1-1.5 m över marken på en torrfura med hjälp 
av påsklämmor. 

 
Provträd valde jag utefter transekter vilka var de markerade stigarna på kartan kallade 
”urskogsstigen” och ”hällmarksslingan” utanför brandområdet samt den stig som gick 
centralt genom brandområdet (Fig. 1). Vid 100 meters intervall längs stigen markerades 
en punkt där jag valde provträdet snett bakåt och utåt från stigen, varannan gång på 
höger sida om stigen och varannan gång på vänster sida om stigen. Torrfuran med en 
omkrets på minst 70 cm som var närmast men minst tre meter från stigen valdes ut för 
inventering. Omkretsminimum är satt till 70 cm för att få plats med fyra inventeringar 
runt stammen plus marginal. Minsta distans från stigen är satt för att minimera risk för 
påverkan på lavarna från passerande längs stigen. Träden skulle helst vara avbarkade 
inom 1–1.5 m höjd från marken där inventeringen skulle göras. Maximalt en sida av 
trädet tilläts vara täckt av bark vilken sedan räknades bort i uträkningarna. Trädet kunde 
vara avkapat ovan inventeringsrutan med minst 30 cm marginal för att undvika påverkan 
på lavarna. Saknades lämpliga träd eller om träden stod svårtillgängligt gick jag 
ytterligare 100 m längs stigen för ny punkt att utgå ifrån. Vid varje provträd fylldes lokala 
variabler i enligt protokollet i bilaga 1 och koordinater för det utvalda trädet noterades 
ned hjälp av medhavd GPS (Garmin eTrex 10). Omkrets mättes med måttband men höjd 
mätte jag inte på grund av stor andel avbrutna träd. Grundyta mättes med relaskop där 
stående döda träd inte räknades med. Ljusinsläpp skattade jag som öppet, halvskugga 
eller skugga utefter vilken grad av solexponering trädet hade. Terräng vid varje träd inom 
en radie av 15 meter uppskattade jag till huvudsakligen flackt, kuperat, sluttning, sänka 
eller brant. Övriga kommentarer kring trädet noterades där det fanns något avvikande, 
såsom insektsangrepp eller bark som satt kvar. 
 

2.6 Analys av data 
Alla beräkningar och statistiska analyser gjordes i programmet R version 3.5.1 med 
paketen stats (R Core Team 2018), BSDA (Arnholt och Evans 2017) och car (Fox och 
Weisberg 2011). De lavar som ej identifierades till artnivå hanterade jag som enskilda, 
okända arter i analyserna. Samtliga arter, okända eller ej, delades även in i kategorierna 
skorplavar eller blad- och busklavar efter Foucard (1990) och Moberg och Hultegren 
(2016). Nomenklatur följer Moberg och Hultegren (2016). 
 
2.6.1 Diversitet av lavar (LDV) 
Värdet på diversiteten av lavar, Lichen Diversity Value (LDV), räknade jag ut med hjälp 
av summan av frekvenserna för alla arter på varje träd inom området. Även fynd som inte 
identifierades till artnivå inkluderades efter rekommendation av Asta et al. (2002). För 
varje träd fanns det fyra summor av frekvenser, en för varje väderstreck, där frekvensen 
(antalet kvadrater med förekomst) för alla funna arter summerades. En frekvenssumma 
kunde således maximalt vara fem gånger antalet arter (när alla arter förekom i alla rutor 
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för ett väderstreck). För varje väderstreck beräknades medelvärdet av frekvenssummorna 
inom området med hjälp av följande formel;  
 

Eq. 1  𝑀𝑆𝐹𝑋𝑗 =
𝑆𝐹1𝑋+ 𝑆𝐹2𝑋+ 𝑆𝐹3𝑋+𝑆𝐹4𝑋+⋯+ 𝑆𝐹𝑛𝑋

𝑛
 

 
Där 
𝑀𝑆𝐹𝑋𝑗= Medelvärdet av frekvenssummorna för väderstreck X i område j. 

𝑆𝐹𝑛= Frekvenssumma av alla arter funna i ett väderstreck på träd n 
X= ett väderstreck av norr (N), öst (E), söder (S) och väst (W) 
n= antal provträd i område j 
 
Summan av medelvärdena för varje väderstreck i område j blev värdet på diversiteten av 
lavar (Evk. 2). 
 

Eq. 2 𝐿𝐷𝑉𝑗 = 𝑀𝑆𝐹𝑁𝑗 + 𝑀𝑆𝐹𝐸𝑗 + 𝑀𝑆𝐹𝑆𝑗 + 𝑀𝑆𝐹𝑊𝑗 
 
Standardavvikelsen av ett områdes LDV beräknade jag därefter med medelvärdet av 
standardavvikelserna på frekvenssummorna. Ur standardavvikelsen kunde sedan 
medelfel och konfidensintervall räknas ut. För skillnad i diversitet mellan områdena 
använde jag sedan Welch’s t-test då varianserna var olika. 
 
2.6.2 Signifikansanalyser 
För att undersöka skillnader i artrikedom och täckningsgrad mellan väderstrecken för 
respektive område använde jag Kruskal-Wallis rangsummetest. Wilcoxon rangsummetest 
använde jag för att undersöka skillnader i antal bladlavar per träd och grundyta mellan 
områdena. Student’s t-test använde jag för att undersöka skillnader i antal skorplavar och 
täckningsgrad per träd samt omkrets mellan områdena. För skillnad i artrikedom mellan 
områdena använde jag Welch’s t-test då varianserna var olika. Jag använde linjära 
regressioner för att se hur artantal påverkas av omkrets respektive grundyta i de två 
områdena. 
 
 

3 Resultat 
3.1 Lavinventering 
Totalt undersöktes 21 träd i brandområdet och 23 träd utanför brandområdet, två av de 
sistnämnda träden exkluderades för en balanserad analys och för att de saknade vissa 
data. Totalt identifierades 25 lavar till artnivå där fyra var unika för brandområdet; 
Imshaugia aleurites (klilav), Platismatia glauca (näverlav), Pseudevernia furfuracea 
(gällav) och Hypogymnia tubulosa (pukstockslav). Dessa förekom på ett till fyra träd 
vardera. Utanför brandområdet noterades sju arter som bara observerades där; Calicium 
viride (grön spiklav), C. salicinum (kopparspik), Chaenotheca brunneola (vednål), C. 
chrysocephala (grynig nållav), C. ferruginea (rostfläckig nållav), Xylospora friesii (tunn 
flarnlav) och Mycoblastus sanguinarius (blodlav). Dessa förkom på ett till fem träd 
vardera. Några fynd som liknade Calicium denigratum (blanksvart spiklav) räknades som 
C. glaucellum (svart spiklav) trots avsaknad av karaktäristisk vit pruina då den 
sistnämnda är betydligt vanligare för området (Artportalen 2019). Utöver det krävs det 
mikroskopi för att skilja C. glaucellum som saknar vit pruina från C. denigratum, vilket 
inte var möjligt under denna studie. Ytterligare 16 olika lavar noterades, varav fyra unika 
för brandområdet och fyra för icke-brandområdet. Dessa kunde jag ej identifiera till 
artnivå utan delade in lavarna i taxonomiska enheter baserat på deras morfologi. I 
brandområdet var 15 av 30 arter av lavtypen skorplav och utanför brandområdet var 
motsvarande siffra 22 av 33, de resterande lavarna var blad- eller busklavar. Fem olika 
lavar tillhörande släktet Chaenotheca noterades utanför men inga inne i brandområdet. 
Inget av de undersökta träden i brandområdet hade ved som var kolad, vissa träd hade 
svedd bark kvar på stammen eller liggandes på marken runtom. Kolade granlågor 
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noterades på flera ställen i brandområdet. I det brända området kunde arter inte noteras 
på västsidorna av två träd på grund av insektsangrepp respektive hål av okänt ursprung. 
Ytterligare ett träd i brandområdet saknade identifierbara arter helt på tre sidor, vilket 
skulle kunna förklaras av att barken såg nyligen avfallen ut på detta träd. Tre träd utanför 
brandområdet såg också ut att ha nyligen avfallen bark, dessa hade två till tre arter 
vardera. Utanför brandområdet hoppade jag över delar av hällmarksslingan där fuktig 
granskog eller kärr utgjorde vegetationen och där inga lämpliga provträd hittades. Inga 
arter på rödlistan eller i art- och habitatdirektivet påträffades. 
 

3.2 Diversitet av lavar (LDV) 
Värdet på lavdiversitet (LDV) för det brända området beräknades till 57.3 (SE = 1.9) och 
för det obrända området 54.2 (SE = 1.5). Det var ingen signifikant skillnad mellan 
områdena (Welch’s t-test, t = 1.33, df = 38.3, p = 0.19). 
 

3.3 Artrikedom 
Det var ingen signifikant skillnad i artrikedom mellan de olika väderstrecken i det brända 

området (Kruskal-Wallis 2 = 4.159, df = 3, p = 0.25). Inte heller i det obrända området 

kunde någon signifikant skillnad påvisas (Kruskal-Wallis 2 = 2.229, df = 3, p = 0.53). Det 
går heller inte att se några större skillnader utifrån medelvärdena i tabell 1, utom 
möjligtvis för norrsidorna där medelvärdena är något högre, särskilt i brandområdet, om 
än ej signifikant. Antal arter totalt per träd skiljde sig inte signifikant mellan områdena 
(Welch’s t-test, t = 1.89, df = 33.8, p = 0.07). De linjära regressionerna över hur artantal 
förhåller sig till grundyta och omkrets i respektive område visade inget signifikant 
samband. Grundyta var signifikant större utanför brandområdet (Wilcoxon 
rangsummetest, W = 4, p <0.001). Trädens omkrets var signifikant större i brandområdet 
(Student’s t-test, t = 2.15, df = 40, p = 0.04). 
 
Tabell 1. För varje område redovisas medelvärden av antal arter för respektive väderstreck samt totalt per träd 
och uppdelat i skorplavar och busk- och bladlavar per träd. Medelvärden för grundyta (m²/ha) och omkrets 
(cm) redovisas per område. Normalfördelning av datan anges med ja/nej samt vilket signifikanstest som 
genomfördes, signifikant p-värde (<0.05) anges annars p>0.05.  

 
Skillnad i ljusinsläpp mellan områdena var tydligt i fält då den obrända skogen var 
relativt tät, skuggig och med kort sikt medan brandområdet var öppet med få träd, högt 
ljusinsläpp och lång sikt. I brandområdet var ljusinsläppet vid 19 av 21 träd klassat som 
öppet, vid de övriga två som halvskugga. Utanför brandområdet var ljusinsläppet vid 19 
av 21 träd klassat som halvskugga, vid övriga två som öppet respektive skugga. På grund 

 Bränd Obränd Normalfördelat Signifikanstest p-värde 

Norr 6.29 4.38 Nej Kruskal-Wallis >0.05 

Öst 4.1 3.67 Nej Kruskal-Wallis >0.05 

Syd 4.43 3.57 Nej Kruskal-Wallis >0.05 

Väst 3.71 3.71 Nej Kruskal-Wallis 
>0.05 

Totalt 9.81 7.48 Ja Welch’s t-test 
>0.05 

Skorplavar 5.33 4.81 Ja Student’s t-test 
>0.05 

Busk- och 
bladlavar 

4.48 2.67 Nej Wilcoxon 0.04 

Grundyta 
(m²/ha) 

4.1 14.4 Nej Wilcoxon 2.58e-08 

Omkrets 
(cm) 

98.7 87.3 Ja Student’s t-test 0.04 
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av få replikat av de olika klasserna av ljusinsläpp kunde signifikansanalyser på hur 
artantal påverkas av ljusinsläpp inom områdena inte genomföras. Däremot noterade jag 
att trädet med flest arter utanför brandområdet var det med öppet ljusinsläpp som hade 
12 arter totalt varav 11 på norrsidan och 1–4 arter på resterande sidor. Trädet med flest 
arter i brandområdet hade 18 arter totalt varav 14 på norrsidan och sju arter var på 
resterande sidor, med undantag för västsidan som hade ett hål av okänt ursprung. Det 
hittades i genomsnitt fler arter på norrsidorna i båda områdena, skillnaden var dock ej 
signifikant (Tabell 1) (Fig. 3). Fler skorplavar per träd hittades i brandområdet men ej 
signifikant fler. Däremot var det signifikant fler bladlavar per träd i brandområdet 
(Wilcoxon rangsummetest, W = 300.5, p = 0.04).  
 

 
Figur 3. Stapeldiagram över artantal per väderstreck inom bränd och obränd skog med 95%-
konfidensintervall 

3.4 Täckningsgrad 
Då många busk- och bladlavar hade för få värden för att analysera testade jag bara för 
skillnader i täckningsgrad på Hypogymnia physodes (blåslav). Det var ingen signifikant 
skillnad i täckningsgrad mellan områdena (Student’s t-test, t = -0.76, df = 166, p = 0.45). 
Täckningsgraden skiljde sig inte signifikant mellan väderstrecken i brandområdet 

(Kruskal-Wallis 2 = 4.301, df = 3, p = 0.23). Den skiljde sig inte heller signifikant mellan 

väderstrecken utanför brandområdet (Kruskal-Wallis 2 = 0.608, df = 3, p = 0.90). 
Däremot hittades de högsta värdena för täckningsgrad på norrsidan i brandområdet och 
på östsidan utanför brandområdet (Tabell 2). De lägsta värdena hittades på västsidorna i 
de båda områdena. Mer än hälften (22) av de undersökta träden hade inga värden för 
täckningsgrad av H. physodes. 
 
Tabell 2. Medelvärden för täckningsgrad (%) av H. physodes per väderstreck och totalt per träd för respektive 
område. Normalfördelning av datan anges med ja/nej samt vilket signifikanstest som genomfördes, 
signifikant p-värde (<0.05) anges annars p>0.05. 

 
 

 Bränd Obränd Normalfördelat Signifikanstest p-värde 

Norr 1.8 1.2 Nej Kruskal-Wallis >0.05 

Öst 1.1 1.7 Nej Kruskal-Wallis >0.05 

Syd 0.3 1 Nej Kruskal-Wallis >0.05 

Väst 0.1 0.8 Nej Kruskal-Wallis >0.05 

Totalt 0.8 1.2 Ja Student’s t-test >0.05 
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4 Diskussion 
 
Då veden ej var kolad på de undersökta träden i brandområdet samt att det fanns nyligen 
avbarkade träd i båda områdena är det troligt att kvalitén och åldern på veden hos de 
undersökta träden inte skiljde sig nämnvärt på grund av om det brunnit eller ej. Troligtvis 
är det därför artantalet inte skiljde sig signifikant mellan områdena. Däremot tenderade 
arterna att vara fler på norrsidorna i brandområdet i min studie där även ljusinsläppet var 
övervägande öppet. Detta liknar de resultat Svensson, Johansson och Thor (2005) har för 
helt eller delvis exponerade torrfuror där arterna var fler på norrsidorna. Det var även 
tydligt i min studie då det enda träd utanför brandområdet som hade öppet ljusinsläpp 
också hade 11 arter på norrsidan jämfört med genomsnittet i det området på ungefär 4 
arter. I och med att skillnaden mellan områden eller väderstreck ej var signifikant i min 
studie går det däremot inte att säga att ljusinsläppet har en påverkan på artantal.  
 
Liksom vid hyggesavverkning så lämnar branden ofta exponerade träd med ett gynnsamt 
mikroklimat på norrsidan av träden, mittemellan hög solexponering och helskugga, för 
vissa bladlavar (Gauslaa et al. 2006, Hedenås och Hedström 2007, Gustafsson, Fedrowitz 
och Hazell 2013). Ett ökat ljusinsläpp skulle därför kunna förklara att just antalet 
bladlavar per träd var signifikant högre i brandområdet i min studie. Det resultatet 
överensstämmer med tre tidigare studier där antalet eller mängden bladlavar var större 
på hyggen och i två studier även specifikt på norrsidorna av träden (Gauslaa et al. 2006, 
Hedenås och Hedström 2007, Gustafsson, Fedrowitz och Hazell 2013). Det var visserligen 
inte döda tallar som undersöktes i dessa studier utan levande aspar men Hämäläinen, 
Kouki och Lõhmus (2014) argumenterar för att det är lavens specifika egenskaper som 
avgör dess överlevnad och återhämtning på hyggesträd, ej trädslaget. I deras studie är 
antal skorplavar på torrakor lägre i hyggen än i skog, dock ej signifikant lägre. De och 
Hedenås och Hedström (2007) påpekar att just skorplavar kan missgynnas av ökat 
ljusinsläpp och jämfört med bladlavar bli färre på hyggen. I min studie var antalet 
skorplavar per träd högre i brandområdet, dock ej signifikant. Däremot var bara drygt 
hälften av totala antalet arter i brandområdet skorplavar jämfört med ungefär 2/3 i den 
obrända skogen. Flera skorplavar saknas även helt i brandområdet, bland annat 
Chaenotheca ferruginea som tidigare har påpekats vara känslig mot ökat ljusinsläpp i 
Hämäläinen, Kouki och Lõhmus studie (2014). De såg även signifikant färre skorplavar 
per träd där det brunnit jämfört med där det inte brunnit. Eftersom majoriteten av 
provträden i deras studie är kolade till skillnad mot i denna studie går det inte att jämföra 
dessa resultat. Däremot verkar en del av resultaten i min studie i stort stämma överens 
med andra studier där skorplavar blir färre och bladlavar fler där ljusinsläppet ökar 
(hyggen eller brandområden). 
 
Diversiteten i de två områdena skiljde sig inte signifikant, vilket kan bero på att det var 
mer vanliga arter som noterades, ovanliga eller unika arter kan ha förbisetts. Det kan 
också bero på att det faktiskt inte var någon skillnad på substraten i de två områdena som 
tidigare nämnts. Hade veden varit kolad är det troligt att diversiteten skiljt sig mer då 
särskilda, oftast sällsynta och hotade arter trivs på bränd ved. Då hade det eventuellt 
kunnat påträffats rödlistade arter såsom Carbonicola anthracophila och C. myrmecina 
(ArtDatabanken 2019). Artsammansättningen skiljde sig något mellan områdena. De 
arter som var unika för respektive område påträffades bara på mellan ett till fem träd av 
totalt 21 och att de inte hittades i båda områden skulle då kunna bero på slump. Däremot 
var det bara skorplavsarter som saknades i brandområdet och busk- och bladlavsarter 
som saknades utanför brandområdet. Det kan kopplas till min tidigare diskussion om att 
skorplavar missgynnas av för högt ljusinsläpp och busk- och bladlavar gynnas, generellt 
sett (Hedenås och Hedström 2007, Hämäläinen, Kouki och Lõhmus 2014). I en studie av 
Hämäläinen, Kouki och Lõhmus (2014) skiljde sig artsammansättningen på träd 
signifikant mellan brända och obrända områden, men då var majoriteten av träden 
kolade till skillnad från i denna studie. Därför är det inte förvånande att de lavar som 
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enbart förekom i brandområdet är inte specifikt knutna till brand utan förekommer 
allmänt i hela landet (Moberg och Hultegren 2016). Anledningen till att veden inte var 
kolad på torrfurorna som inventerades i denna studie kan vara att de träden levde 
innan/under branden och avbarkades först efteråt. Eftersom branden var våldsam och 
lämnade få stående eller levande träd kvar kan de torrfuror som fanns innan branden helt 
enkelt brunnit upp eller fallit. Framförallt då fler träd än förväntat dog som följd av 
direkta brandskador och den sekundära träddöden var omfattande (Pettersson 2006). 
Den kolade ved som noterades i brandområdet var enbart granlågor. Det är möjligt att 
tallågor även förekom men inga kolade torrakor observerades. Eftersom skogen är en 
dynamisk miljö med stor variation och att olika arter reagerar olika på brand behöver 
även naturvårdsbränning vara dynamisk och varierad. Då kolad ved ofta hyser rödlistade, 
sällsynta och hotade arter kan det vara lämpligt att naturvårdsbränna måttligt i områden 
där torrakor finns. På så sätt kan dessa träd bli svedda men förhoppningsvis inte brinna 
upp helt så att brandberoende eller -gynnade arter går miste. Dock bör områden med träd 
som hyser skyddsvärda skorplavar undantas från bränning helt då de har visat sig 
missgynnas av brand och för högt ljusinsläpp (Hämäläinen, Kouki och Lõhmus 2014). 
Däremot kan det vara bra att bränna mer intensivt på andra platser så att öppna ytor med 
antingen nyskapade torrakor eller kvarlämnade levande träd skapas då det visat sig 
gynnsamt för vissa lavar (Gauslaa et al. 2006, Hedenås och Hedström 2007, Gustafsson, 
Fedrowitz och Hazell 2013). Kanske kan dessa träd även passa för transplantation av 
hotade, skyddsvärda arter såsom tidigare gjorts med Lobaria pulmonaria (Gustafsson, 
Fedrowitz och Hazell 2013). Eftersom L. pulmonaria är vanlig i ädellövskogarna i Tyresta 
bör eventuella naturvårdsbränningar i dessa bestånd planeras med laven i åtanke för att 
kunna bevara eller till och med gynna den. Högre ljusinsläpp på hyggen har som sagt 
visat sig ha positiva effekter för vissa bladlavar, men öppna områden som även är brända 
kan utöver fler bladlavar även hysa brandgynnade och brandberoende arter samt bidra till 
att målet för Levande skogar uppnås (Nilsson 2005). Det skapas även mer död ved i 
brandområden än på hyggen vilket bidrar ytterligare till biologisk mångfald (Pedlar et al. 
2002). För att fortsatt gynna lavarnas återhämtning och etablering på träd i 
brandområden bör trädskiktet runtom dessa träd gallras för att behålla ett gynnsamt 
ljusinsläpp där det behövs, främst på norrsidorna.  
 
Gauslaa et al. (2006) visar i sin studie att biomassan av bladlaven Lobaria pulmonaria är 
högre på hyggen där ljusinsläppet är större. Även Gustafsson, Fedrowitz och Hazell 
(2013) noterar att L. pulmonaria var mer abundant på hyggen och specifikt norrsidor av 
träd. Hedenås och Hedström (2007) undersökte tre andra bladlavar i sin studie som 
också visade sig vara lika eller mer abundant på hyggesträd och speciellt på norrsidorna 
av träden. Däremot går det inte att dra några slutsatser om täckningsgrad av 
Hypogymnia physodes är större på hyggen eller ett visst väderstreck i min studie 
eftersom skillnaderna i täckningsgrad var icke-signifikanta och data saknades på många 
träd. Dessutom kan skillnader i arters egenskaper påverka täckningsgraden ytterligare 
och göra att mina resultat för H. physodes kanske inte går att jämföra med studier som 
innefattar andra bladlavar. Framtida studier som tar hänsyn till dessa artspecifika 
egenskaper skulle vidare kunna utreda om det finns ett tydligt samband mellan 
ljusinsläpp och täckningsgrad hos olika lavar. 
 
Det tydligt att branden har haft en påverkan på grundyta. Att det var mindre grundyta i 
brandområdet i min studie stämmer överens med att ljusinsläppet vid nästan alla träd där 
var klassat som öppet. Det var även tydligt visuellt med lång sikt och i allmänhet få träd i 
brandområdet jämfört med utanför. Däremot kan grundyta inte sägas påverka 
ljusinsläppet direkt då tunna träd som står nära och knappt skuggar räknas likväl som 
stora träd längre bort som skuggar. Att träden i min studie hade signifikant större 
omkrets i brandområdet kan bero på att det var de större, äldre träden med grov bark 
som överlevde branden och sedan blev torrakor. Eftersom branden 1999 var intensiv och 
hård var det få träd av mindre storlek som klarade branden (Pettersson 2006). Andra 
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faktorer såsom insektsangrepp och motståndskraft mot vind och röta kan även ha 
påverkat vilka träd som stod kvar efter branden. Däremot saknas det egentligen 
fullständig data för att kunna jämföra omkrets mellan områdena då det var träd med 
minst 70 cm omkrets som valdes ut för studien. Därför går det inte att med säkerhet påstå 
att omkrets av torrfuror alltid är större i brandområden, även om det var en signifikant 
skillnad i min studie. Vidare tycks inte omkrets eller grundyta haft någon direkt påverkan 
på artantal i min studie, troligtvis för att ljusinsläpp eller tid sedan avbarkning spelar 
större roll. Därför är dessa faktorer mest intressanta att fokusera på i fortsatta studier 
med vedlavar. Skulle man undersöka lavar på levande träd är det möjligt att omkrets har 
en påverkan, vilket som sagt inte syntes i denna studie där vedlevande lavar undersöktes. 
 
Sammanfattningsvis så var det inga signifikanta skillnader i artrikedom eller diversitet 
mellan områdena, möjligtvis då kolad ved saknades. Däremot verkar vissa arter gynnas av 
det ökade ljusinsläppet i brandområdet medan andra missgynnas, vilket även påvisats i 
tidigare studier. Genom att studera detta utförligare kan skapandet och skötseln av 
brandområden utvecklas och anpassas med hänsyn till bland annat skyddsvärda lavar. 
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Bilaga 1 - Fältprotokoll 

Datum: 

Område:  Brand □ Icke-brand □ 

Stig: 

Sida om stig: 

Terräng (kuperat/flackt/sluttning): 

 

Träd 

Grundyta:  

Koordinater: Omkrets (cm): 

  

Ljustillgång (skugga/halvskugga/öppet):  

 
x=förekomst, st=antal, cm²=täckningsgrad 
 
Norr 

Art/släkte Ruta 1 Ruta 2 Ruta 3 Ruta 4 Ruta 5 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Öst 

Art Ruta 1 Ruta 2 Ruta 3 Ruta 4 Ruta 5 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Väst 

Art Ruta 1 Ruta 2 Ruta 3 Ruta 4 Ruta 5 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Söder 



 

2 
 

Art Ruta 1 Ruta 2 Ruta 3 Ruta 4 Ruta 5 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
Övrigt: 
 


