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Abstract 

 

Around the world, forests are generally being fragmented and as plant populations decline in both size 

and number of individuals, the genetic variation will also decrease whitch in the end leads to total 

extinction of the plant. In this paper, I wanted to investigate what specific species of trees and shrubs 

you usually find in the edge and core habitats in some of the forests in the Baltic Sea region. I also 

wanted to identify the edge effects and their sources and finally compare the results between the 

different regions. 

 

The data sources used are derived from the ongoining research project Landscape structures, patterns of 

biodiversity and conservation strategies in the Baltic Sea region by Kari Lehtilä, Patrik Dinnétz och 

Tiina Vinter who have made a record of all herbaceous plant species in four randomly chosen forest 

regions situated around the Baltic Sea: Estonia, Skåne, Södermanland and Germany. I made statistical 

analyses, using the computer program R, concerning the distribution of species in the edge habitats of 

the forests as well as in the core habitats. I performed generalized linear models and then variation 

analyses with the factors light and biomass in order to investigate wether edge effects might appear due 

to these factors. I also used the ecological characteristics – Ellenberg indicators – light, soil pH and 

nitrogen performing linear regression models. I then compared the results  – within the regions but also 

between them.  

 

As the results showed great variancy both within the regions and between them no general explanation 

to the edge effects could be affirmed. The Ellenberg analyses showed no difference between the species, 

i. e. the ecological characteristics could not explain why some species were associated to edge habitats 

and some were not. All four regions had in common that the greatest biodiversity were to be found in 

the edge habitats, which is characteristical for a habitat in an early successional state. Due to the the 

features of the forests, the specific species that received the label ”edge species” or ”core species”  were 

not always mutual in all regions. For example Quercus robur turned out to be a typical forest species in 

Germany while in Estonia it was strongly associated to edge habitats and in this investigation one might 

discuss later states of successions in Germany rather than stronger edge effects in Estonia.  

 

Key words: Fragmentations, edge habitats, core habitats, R, Ellenberg indicators 
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Sammanfattning 

 

Jordens skogar erfar en pågående fragmentering och den biologiska mångfalden hotas i och med att 

växtpopulationer minskar i både storlek och antal med utarmning av arvsmassa och i slutändan utrotning 

som följd. Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vilka arter träd och buskar som växer i 

kanthabitat respektive mitthabitat i några av östersjöregionens skogar samt försöka ta reda på vilka 

kanteffekter som kan komma att påverka dessa arter samt slutligen jämföra resultatet från de olika 

skogsregionerna.  

 

Datamaterialet är hämtat från en artinventering i det pågående forskningsprojektet Landscape structures, 

patterns of biodiversity and conservation strategies in the Baltic Sea region av Kari Lehtilä, Patrik 

Dinnétz och Tiina Vinter som gjorts i fyra slumpmässigt utvalda skogsregioner i länder kring Östersjön: 

Estland, Skåne, Södermanland och Tyskland. I dataprogrammet R gjorde jag statistiska analyser av 

artförekomsten i kant- och mitthabitaten. Först gjorde jag generaliserade linjära modeller och sedan 

variansanalyser med faktorerna ljusinsläpp och stamtäthet för att se huruvida kanteffekter kunde påvisas 

utifrån detta underlag, varvid en jämförelse av resultaten gjordes – dels inom regionerna men också 

mellan dem. Jag använde även index för olika ekologiska karakteristika – ljus, mark-pH och kväve – sk 

Ellenberg-värden i linjära regressionsmodeller. 

 

Det gick inte att säga generellt vad som orsakade kanteffekterna då resultaten visade sig skilja sig dels 

inom regionerna men också mellan dem. Ellenberganalysen visade ingen skillnad mellan arterna, dvs 

det gick inte att förklara olika arters olika habitatassociation utifrån de ekologiska egenskaperna i 

respektive habitat. Gemensamt för alla fyra regionerna var dock att artrikedomen var störst i 

kanthabitaten, vilket är kännetecknande för ett tidigt successionsstadium. Vilka arter som fick specifik 

kant- eller mittartsstatus skilde sig något mellan regionerna, vilket indikerade skogarnas olika utseende 

och egenskaper snarare än artens specifika habitatassociation. T ex visade sig Quercus robur vara en 

specifik kantart i Estland medan den i Tyskland var en specifik skogsart, vilket i denna undersökning 

talar för senare successionsstadier i den tyska skogen jämfört med den estniska, snarare än påverkan av 

kanteffekter.   

 

Nyckelord: Fragmentering, kanthabitat, mitthabitat, R, Ellenberg-värden 
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1. Inledning 

 

 

Habitatfragmentering  är ett signifikant hot mot upprätthållandet av biologisk mångfald i ett stort antal 

av jordens ekosystem (Young et al., 1996). Thomas et al. (2004) menar att habitatfragmentering kan ses 

som en antropogent orsakad våg av artutrotning och konstaterar ett samband mellan befolkningsökning 

och minskning av fjärilsarter i Storbritannien och drar slutsatsen att det även på andra platser i (väst-) 

världen och bland andra arter (pollinerare!) förhåller sig likadant, varvid utrotning av ett flertal arter är 

ett faktum.  

 

Växter som har skogen som sitt habitat anses allmänt bära på egenskaper som kan ses som ett resultat av 

evolutionär anpassning till ett relativt stabilt ekosystem där störningar endast sker lokalt och sällan 

(Honnay et al., 2005). Växtarter i skogsmiljö är dessutom ofta långlivade perenner och Ehrlén och 

Lehtilä (2002) uppmätte i en studie om skogsperenners livslängd en medelålder på 64 år där den äldsta 

individen var bortåt 1000 år gammal.  Fragmentering av skogar innebär en minskning av både yta och 

antalet populationer och även om förutsättningarna i habitatet kan vara de bästa, är det populationens 

storlek som är avgörande för en arts överlevnad (Young et al., 1996).  I ett dynamiskt landskap gäller 

det som växt att kunna kolonisera nya habitat snabbt när det gamla habitatet plötsligt förändras eller 

försvinner helt och långsamkoloniserande arter riskerar därför att utrotas helt (Hermy et al. 1999). 

Att en art blir kvar i ett skogsfragment behöver dock inte garantera artens överlevnad. Young et al. 

(1996)  konstaterar att ökad rumslig isolering och minskad populationsstorlek kan leda till utarmning av 

den genetiska variationen samt en ökning av den genetiska differentieringen inom populationen genom 

genetisk drift, vilket resulterar i ökad inavel och reducerat genflöde mellan populationer. 

   

De ursprungliga arterna och de organismer som blir kvar exponeras för helt nya förhållanden. Biotiska 

faktorer såsom nya arter och förändringar i jordmån och luftfuktighet kommer att påverka habitatets 

ursprungliga arter liksom abiotiska faktorer såsom förändringar i väder-, vind- och ljusförhållanden  

(Saunders et al., 1991). Som ett resultatet av energiflöden mellan de intilliggande ekosystemen och 

interaktionen mellan arter och habitatförhållanden i det usrprungliga habitatet och det nya, angränsande, 

uppstår kanteffekter (Murcia, 1995). Faktorer som anses direkt orsaka kanteffekter i det kvarvarande 

habitatet är dels abiotiska: 
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• Ändrade ljus- och vindförhållanden 

• Temperaturförändringar 

• Därför också skillnader i både jord- och luftfuktighet 

 

och dels biotiska: 

 

• Ökad herbivorism och taktil stress från mer hopträngda djurpopulationer 

• Isolering medför minskad/begränsad möjlighet till fröspridning (Saunders et al. 1991) 

 

Studier har visat att kanteffekter kan observeras ca 50 m in i ett skogsfragment och även om två 

intilliggande ekosystem påverkar varandra,  är den allmänna uppfattningen att kanteffekter endast 

påverkar det ursprungliga habitatets arter på ett negativt sätt (Murcia, 1995).  

 

Regionala skillnader mellan olika landskap, bl a i östersjöregionen, håller på att utjämnas och där forna 

tiders varierande kulturlandskap bestämdes av ett interagerande mellan jordbruket och den omgivande 

naturens beskaffenhet, är dagens likformighet ett resultat av modern jordbruksteknologi där 

geomorfologi, jordmån och naturlig vattentillgång inte behöver påverka den agrara utkomstens storlek 

(Jongman, 2002). I områden med en lång tradition av skogsbruk utgörs endast en bråkdel av återstoden 

äldre naturskog med naturlig förekomst av ursprungliga arter (Aune et al., 2005). Om de regionala 

skillnaderna inte upprätthålls och skyddas, kommer Europas kulturlandskap och dess biologiska 

mångfald att minska till dess bara rester återstår (Jongman, 2002).  Skogsfragmenteringen och de 

medföljande kanteffekterna kan förväntas påverka de ursprungliga organismerna på mer eller mindre 

skadliga sätt (Murcia, 1995).  

 

Fragmentering av skogar är ett globalt fenomen och skogarna i östersjöregionen är  ingalunda 

undantagna från denna företeelse. I föreliggande uppsats sker en analys av kanteffekterna hos fyra 

slumpvis utvalda skogsregioner i Estland, Skåne, Södermanland och Tyskland i syfte att ta reda på vilka 

arter som kan tänkas gynnas respektive missgynnas när skogsområden splittras och krymper. 
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2. Syfte och frågeställning 

 

 

Jag vill med denna uppsats: 

• Ta reda på vilka specifika arter buskar och träd som har skogens kant- respektive skogshabitat 

som sin livsmiljö i fyra olika skogsregioner i länder kring Östersjön 

• Undersöka vilka kanteffekter som uppstår i området mellan skog och angränsande habitat 

• Jämföra resulaten från de olika regionerna med varandra 

 

Vad händer med arterna i det etablerade skogshabitatet när de exponeras för de helt nya förhållandena 

som uppstår när skogen fragmenteras och delvis ersätts av nya habitat? Går det att förutsäga vilka 

specifika skogsarter som kommer att konkurreras ut av nya, mer härdiga arter eller dö ut av andra skäl 

och finns det arter som uppenbarligen klarar ett ofrivilligt habitatbyte från rent skogs- till kanthabitat? 

Vilka blir de ekologiska konsekvenserna då energifödet mellan angränsande ekosystem plötsligt 

förändras? 

 

Finns det någon specifik skillnad mellan regionerna i fråga om artdistribution, ekologiska karakteristika 

och skogarnas egenskaper i fråga om stamtäthet och ljusinsläpp och hur skiljer sig artrikedomen inom 

regionerna och mellan habitaten? Min huvudsakliga frågeställning har varit huruvida det går att dra 

slutsatser om vilka specifika arter buskar och träd som är mer associerade till kanthabitat och mindre 

associerade till rena skogshabitat – framgent kallat mitthabitat – och vice versa. 

 

   

3. Metod 

 

 

3. 1. Datakällor 

 

Det empiriska materialet som analyseras i denna uppsats är hämtat från det av Östersjöstiftelsen 

finansierade pågående forskningsprojektet Landscape structures, patterns of biodiversity and 

conservation strategies in the Baltic Sea region av Kari Lehtilä, Patrik Dinnétz och Tiina Vinter. 

Tillsammans med Ulrika Danzer utförde de under somrarna 2008-2010 en inventering av 117 
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slumpmässigt utvalda skogar i östersjöregionen: 29 st i Estland, 31 st i Mecklenburg-Vorpommern-

regionen i Tyskland, 30 st i Skåne samt 27 st i Södermanland (Fig. 1). 

 

 

 

Figur 1. Karta med de aktuella skogsregionerna inringade. 

 

 

Skogarna var av varierande ålder och storlek och bestod av både blandad lövskog och ren barrskog. Den 

övervägande delen barrskog fanns i de nordligare regionerna . Även de intilliggande habitaten var av 

varierande slag.   

 

I vart och ett av de 117 skogsområdena uppmättes två rutor om 25m x 25m, med slumpmässigt valda 

koordinater – den ena placerad i skogens kant och den andra i riktning in mot skogens mitt minst 50 m 

från kanten. Varje skog fick sitt unika ID-nummer där E (för Edge/Kant) och C (för Core/Kärna) 

indikerar skillnaden mellan kant- och mittruta. Varje ruta har även sin specifika gps-position 

dokumenterad. Maximalt avstånd mellan två rutor uppgick till 1 km. I var och en av dessa rutor, 

sammanlagt 238 st., räknades sedan alla där förekommande arter kärlväxter. I den här uppsatsen 

analyseras dock endast de arter av buskar och träd som ingick vid inventeringen. Biomassan i varje skog 

uppskattades med hjälp av ett sk relaskop – ett verktyg för uträkning av stamtäthet och höjd av träd 

(www.skogen.se). För att räkna ut det genomsnittliga ljusinsläppet (ljusmedel) i varje ruta, 

fotograferades skogen underifrån på 10 slumpmässigt utvalda positioner varefter man räknade antalet 
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pixlar himmel som avbildades på fotografiet och sammanställde sedan ett medelvärde för respektive 

skogsruta.  

 

Klassificeringen av inventeringens arter utgick ifrån Krok & Almquist (1994) och Honnay et al. (1998). 

De arter som inte kunde klassificeras med säkerhet benämndes endast med släktnamnet (t. ex. Salix spp) 

Totalt dokumenterades 63 arter buskar och träd med en regionsmässigt varierande förekomst, där flest 

antal arter konstaterades i Tyskland, 49 st, i Skåne 34 st, i Södermanland 31 st och lägst antal arter 

buskar och träd fanns i Estland, 29 st.    

 

Vidare valdes de arter ut som observerats i 5 eller fler rutor per region för uppsatsens analys. Störst 

arttäthet noterades då i Estland med 22 arter. Skåne och Tyskland hade vardera18 arter med denna 

kvalificering medan Södermanland hade lägst arttäthet med 14 arter i fem eller fler rutor. Nedan följer 

en sammanställning av uppsatsens analyserade arter där distributionen i varje region redovisas (tab. 1). 

Ett X indikerar att arten finns dokumenterad i ovanstående artinventering, dvs arten fanns i regionen. En    

1:a visar att arten fanns i regionen men också i fem eller fler rutor – oavsett om den fanns i kantrutor 

eller mittrutor. Det är arterna som markerats med en 1:a som ligger till grund för uppsatsens analyser. 
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Tabell 1.  Fördelningen av träd och buskar i respektive region. 
 X = Arten förekommer i regionens inventerade skogar 
 1 = Arten förekommer i 5 st eller fler inventerade rutor – oavsett kant- eller mitthabitat. 
Art Estland Skåne Södermanland Tyskland 

Abies alba   X X 
Acer platanoides 1 X X  
Acer pseudoplatanus    1 
Aesculus hippocastanum    X 
Alnus glutinosa 1 1 1 1 
Alnus incana 1   X 
Amelanchier spicata   X  
Betula humilis X    
Betula pendula 1 1 1 1 
Betula pubescens 1 1 1 X 
Caragana arborescens X    
Carpinus betulus  X  1 
Castanea sativa    X 
Cornus sanguinea    X 
Corylus avellana 1 1 1 1 
Crataegus monogyna  X  1 
Crataegus rhipidophylla    X 
Cytisus scoparius    X 
Daphne mezereum 1  X  
Euonymus alatus    X 
Euonymus europaeus    X 
Fagus sylvatica  1  1 
Frangula alnus 1 1 1 1 
Fraxinus excelsior 1 1 X 1 
Hippophaë rhamnoides  X   
Ilex aquifolium    X 
Juniperus communis 1 X 1  
Larix decidua  X X X 
Lonicera periclymenum    X 
Lonicera xylosteum 1 X X X 
Malus sylvestris X X X X 
Picea abies 1 1 1 1 
Pinus strobes    X 
Pinus sylvestris 1 1 1 1 
Populus nigra    X 
Populus spp   X  
Populus tremula 1 1 1 X 
Prunus avies  X   
Prunus cerasus    1 
Prunus padus 1 X X 1 
Prunus spinosa  X X X 
Pseudotsuga menziesii    X 
Quercus robur 1 1 1 1 
Quercus rubra    X 
Rhamnus cathartica 1 X   
Ribes alpinum 1 X X X 
Ribes uva-crispa   X X 
Ribes rubrum X    
Robinia pseudoacacia    X 
Rosa spp    X 
Rosa canina  1  X 
Rubus idaeus 1 1 1 1 
Salix spp 1 1 1 X 
Salix caprea  X X  
Salix cinerea   X  
Sambucus nigra X X  1 
Sambucus racemosa  1   
Sorbus aucuparia 1 1 1 1 
Sorbus intermedia  1 1 X 
Symphoricarpus albus    X 
Tilia cordata X   X 
Ulmus glabra X X X 1 
Viburnum opulus 1 1 X X 
 
S:a arter 

 
29 

 
34 

 
31 

 
49 

S:a arter som förekom i 5 och fler 
rutor 

 
22 

 
18 

 
14 

 
18 
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3. 2. Dataanalys 

 

Den statistiska analysen gjordes i programmet R (http://www.r-project.org/), (Venables et al. 2011). För 

att undersöka arters olika associationer med kant- eller mitthabitat i respektive skog gjordes 

generaliserade linjära modeller med regressionsanalys enligt R-script 1. Den beroende variabeln var 

arten medan de oberoende variablerna var kant- eller mitthabitat samt de olika skogsrutorna. 

Förekomsten av varje art i respektive kant- eller mittruta gav en logaritmisk oddskvot och därmed de 

logaritmiska oddsen för artens förekomst i ett kant- respektive mitthabitat varpå en ANOVA typ II 

utfördes (exemplet gäller Alnus glutinosa i Södermanland) (R-script 1.). 

 

R-script 1. 

GLM.2 <- glm(AlnGlu ~ EC+ForestID, family=binomial(logit), data=Sor) 

summary(GLM.2) 

Anova(GLM.2, type="II", test="LR") 

 

 

För att analysera skillnader i ljusinsläpp mellan regionerna gjordes en variansanalys, ANOVA, enligt R-

script 2. Den beroende variabeln är ljusmedelvärdet och de oberoende variablerna kant-/mittruta samt 

region med skogs-ID som felterm (R-script 2.). 

 

 

R-script 2. 

Anova1<-aov(Ljusmedel~factor(EC)*factor(Region)+Error(factor(ForestID))) 

summary(Anova1)  

 

 

För att analysera skillnader i relaskopmedelvärde mellan regionerna gjordes en variationsanalys, 

ANOVA, enligt R-script 3. Den beroende variabeln var relaskopmedelvärdet och de 

oberoende/interagerande variablerna kant-/mittruta samt region med skogs-ID som felterm (R-script 3.). 

 

 

R-script 3. 

Anova2<-aov(RelMed~factor(EC)*factor(Region)+Error(factor(ForestID))) 

summary(Anova2) 
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För att analysera skillnaden i artantal mellan regionerna gjordes en variationsanalys, ANOVA, enligt R-

script 4. Den beroende variabeln var N, artantal, medan de oberoende/interagerande variablerna kant-

/mittruta samt region med skogs-ID som felterm (R-script 4.). 

 

R-script 4. 

Anova3<-aov(N~factor(EC)*factor(Region)+Error(factor(ForestID))) 

summary(Anova3) 

 

För att analysera miljömässiga förhållandens eventuella påverkan på artdistributionen användes 

Ellenberg-värden för ljus, kväve och pH för respektive art. Ellenberg-värdena hämtades från Ecological 

Flora of the British Isles  (http://WWW.ecoflora.co.uk). En linjär regressionsmodell gjordes med 

logoddskvoten som den beroende variabeln och Ellenbergindikatorn den oberoende.  

 

 

 

 

4. Resultat 

 

I appendix A redovisas artrikedom och arttäthet tabellvis för respektive art och region. 

De statistiska analyserna visar att artrikedom varierar dels mellan regionerna och dels mellan kanter och 

mitt (inom regionerna). Av de undersökta arterna framstod 10 arter som signifikant associerade med 

kanthabitat. Av dessa arter stod flest (7 st) att finna i Estlands kanthabitat medan tre arter utmärkte sig i 

Södermanland varefter Skåne och Tyskland kunde uppvisa två arter vardera i kanthabitaten. Av alla 

specifika kantarter utmärkte sig tre arter med att återfinnas i två eller fler regioner, nämligen Corylus 

avellana (Estland, Skåne och Södermanland), Populus tremula (Estland och Skåne) samt Prunus padus 

(Estland och Tyskland) (tab. 2).   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

Tabell 2.  Sammanställning av samtliga regioners arter med signifikant hög association med kanthabitat  
(p < 0,1). Ordnat efter region och logaritmisk oddskvot där högre oddskvot indikerar starkare association (anknytning) till 
kanthabitat.  

 
Art Logodds-

kvot 
Signifikans-
nivå 

Region 

Alnus incana 3,892 ** Estland 
Quercus robur 3,892 ** Estland 
Populus tremula 3,584 ** Estland 
Corylus avellana 3,219 * Estland 
Rubus idaeus 3,219 * Estland 
Prunus padus 2,506 * Estland 
Acer platanoides 2,197 * Estland 
Populus tremula 3,892 ** Skåne 
Corylus avellana 3,584 ** Skåne 
Frangula alnus 2,773 * Södermanland 
Corylus avellana 2,197 * Södermanland 
Sorbus aucuparia 2,197 * Södermanland 
Fraxinus excelsior 47,86 * Tyskland 
Prunus padus 47,86 * Tyskland 
 
Signifikansnivån är graderad enligt följande: ** p < 0,01; * p < 0,05 

 
 
Av de undersökta arterna framstod fem arter som signifikant associerade med mitthabitat och av dessa 

återfanns tre arter i Södermanland, två arter i Estland och en art i vardera Skåne och Tyskland. Av de 

fem fanns två arter i två eller fler regioner: Pinus sylvestris (Estland och Södermanland) samt Picea 

abies (Skåne och Södermanland) dock med en avsevärd skillnad i signifikansgrad mellan dessa två 

regioner (tab. 3). 

 
 
Tabell 3. Sammanställning av samtliga regioners arter med signifikant hög association med mitthabitat  
(p < 0,1). Ordnat efter region och logaritmisk oddskvot där lägre oddskvot indikerar starkare association (anknytning) till 
mitthabitat.  

 
Art Logodds-

kvot 
Signifikans-
nivå 

Region 

Alnus glutinosa -3,584 ** Estland 
Pinus sylvestris -4,394 *** Estland 
Picea abies -2,773 * Skåne 
Betula pubescens -2,506 * Södermanland 
Pinus sylvetris -3,219 *** Södermanland 
Picea abies -46,84 * Södermanland 
Quercus robus -4,159 *** Tyskland 
 
Signifikansnivån är graderad enligt följande: ***p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05 
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I alla fyra regionerna fanns även arter som inte uppvisade någon signifikant association alls med vare sig 

kant- eller mitthabitat, dvs där p-värdet blev 1 (tab. 4).  

 

 
Tabell 4. Sammanställning av alla regioners arter som inte påvisar någon signifikant association alls med vare sig kant- eller 
mitthabitat, eftersom logoddskvoten varken är positiv (för kanthabitat) eller negativ (för mitthabitat) och  p = 1.  
 

Art Logodds-
kvot 

Signifikans-
nivå 

Region 

Picea abies 0 n.s. Estland 
Sorbus aucuparia 0 n.s. Estland 
Quercus robur 0 n.s. Skåne 
Salix spp 0 n.s. Södermanland 
Fagus sylvatica 0 n.s. Tyskland 
Ulmus glabra 0 n.s. Tyskland 
 
n.s. = ej signifikant 

 

 

En art visade sig kunna vara specifik kantart i en region och  mittart i en annan region. Quercus robur 

var en specifik kantart (p-värde < 0,01) i Estland och specifik mittart (p-värde < 0,001) i Tyskland. I 

Skåne var Quercus robur varken specifik kant- eller mittart (p = 1).  

 

Av de arter som uppvisade signifikant förekomst i något specifikt habitat kunde flest arter konstateras 

höra hemma i kanthabitat: 10 st mot 5 st i mitthabitat. Artdiversiteten var alltså störst bland arter med 

specifik kantassociation. 

För att testa skillnaden i ljusinsläpp ( i analyserna benämnt ”ljusmedel”) mellan regionerna och kant-

/mitthabitaten, gjordes en repeterad variansanalys, ANOVAR, med faktorerna ”Forest-ID” och 

”Within”, dvs skogarnas ID-beteckning och förhållandet mellan dem inom regionerna som 

feltermer.Resultatet visade en stor skillnad mellan regionerna och en lite mindre skillnad mellan kant- 

respektive mitthabitaten inom regionerna. Tabellerna nedan tillhör samma analys (Tab. 5a och b). 
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Tabell 5a.  Skillnaden i ljusmedel mellan regionerna och kant- respektive mitthabitat.  
Felterm: factor (ForestID) 

 Df Sum sq Mean Sq F value Pr (>F)  
factor (EC) 1 9.2 9.22 0.0634 0.8017  
factor (Region) 3 6772.4 2257.47 15.5178 2.000e-08 *** 
factor (EC) : factor (Region) 1 20.1 20.11 0.1382 0.7108  
Residuals 105 15275.0 145.48    
 

Tabell 5b. Felterm: Within.   
 Df Sum sq Mean sq F value Pr (>F)  
factor (EC) 1 268.0 267.996 3.5467 0.06257 . 
factor (EC) : factor (Region) 3 371.9 123.955 1.6404 0.18484  
Residuals 100 7556.2 75.562    
 

 

Detta resultat visar att Södermanland har genomsnittligt de ljusaste skogarna och visar störst skillnad 

mellan ljusmedel i kant- respektive mitthabitat och därmed störst kanteffekt. I samma uträkning hittar 

man de mörkaste skogarna i Tyskland. Utifrån ljusmedeltalet uppvisar Tyskland precis som Skåne ingen 

skillnad alls i ljusinsläpp mellan kant- och mitthabitat. I Estland fanns dock en – om än liten – kanteffekt 

med avseende på skillnad i ljusinsläpp mellan kant- och mitthabitaten (Fig. 2). 

   

 

Fig. 2. Skillnaden i ljusinsläpp i medeltal i kant- /mitthabitaten mellan och inom regionerna. Regionerna är Estland, Skåne, 
Södermanland och Tyskland. E=edge/kant, C=core/mitt. 
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För att testa skillnaden i stamtäthet – relaskopvärdet i medeltal – (i analyserna benämnt ”RelMed”) 

mellan regionerna och kant- respektive mitthabitaten, gjordes en repeterad variansanalys, ANOVAR, 

med faktorerna ”Forest-ID” och ”Within”, dvs skogarnas ID-beteckning och förhållandet mellan dem 

inom regionerna som feltermer. Resultatet visade att det förekom en stor skillnad mellan regionerna och 

en relativt stor skillnad mellan kant-/mitthabitaten inom regionerna. Tabellerna nedan visar resultatet 

och tillhör båda samma analys (Tabell 6a och b.).  

 

 
Tabell 6a. Skillnaden i stamtäthet (relaskopvärdet i medeltal) mellan regionerna och kant- respektive mitthabitaten.  
Felterm: factor (ForestID)  

 Df Sum sq Mean Sq F value Pr (>F)  
factor (EC) 1 7.56 7.556 0.7895 0.3760990  
factor (Region) 3 174.01 58.004 6.0601 0.0007201 *** 
factor (EC) : factor (Region) 1 14.94 14.940 1.5608 0.2140562  
Residuals 116 1110.30 9.572    
 
Tbell 6b. Felterm: Within 

 Df Sum sq Mean sq F value Pr (>F)  
factor (EC) 1 34.44 34.439 7.4293 0.007459 ** 
factor (EC) : factor (Region) 3 4.51 1.504 0.3244 0.807743  
Residuals 111 514.55 4.636    
 

 

Resultatet visar att de stamtätaste skogarna växte i Tyskland direktt följt av Skåne, medan de glesaste 

skogarna växte i Estland. Skillnaden mellan regionerna var signifikant stor. Skillnaden i stamtäthet 

mellan kant- respektive mitthabitaten var stor med högre stamtäthet i mitthabitaten i Estland, Skåne och 

Tyskland. I Södermanland var skillnaden inte signifikant alls (Fig. 3)   
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Fig. 3. Skillnaden i stamtäthet i medeltal i kant-/mitthabitaten mellan och inom regionerna. Regionerna är Estland, Skåne, 
Södermanland och Tyskland. E=edge/kant, C=core/mitt. 
 

 

 

För att testa skillnaden i artantal (N) mellan regionerna i kant- respektive mitthabitaten, gjordes gjordes 

en repeterad variansanalys, ANOVAR, med faktorerna ”Forest-ID” och ”Within”, dvs skogarnas ID-

beteckning och förhållandet mellan dem inom regionerna som feltermer. Resultatet visade en stor 

skillnad mellan regionerna och även en stor skillnad mellan kant- och mitthabitaten inom regionerna. 

Tabellerna nedan visar resultatet och tillhör båda samma analys (Tab. 7a och b.)  

 

Tabell 7a. Repeterad variansanalys, ANOVAR, av skillnaden i artantal mellan regionerna och kant-/mitthabitaten.  
Felterm: factor (ForestID). 

 Df Sum sq Mean Sq F value Pr (>F)  
factor (EC) 1 7.56 7.556 0.7895 0.3760990  
factor (Region) 3 174.01 58.004 6.0601 0.0007201 *** 
factor (EC) : factor (Region) 1 14.94 14.940 1.5608 0.2140562  
Residuals 116 1110.30 9.572    
 

Tbell 7b. Felterm: Within 

 Df Sum sq Mean sq F value Pr (>F)  
factor (EC) 1 34.44 34.439 7.4293 0.007459 ** 
factor (EC) : factor (Region) 3 4.51 1.504 0.3244 0.807743  
Residuals 111 514.55 4.636    
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Variansanalysen visar att Skåne hade minst antal arter inom regionen men störst variation i antalet arter 

mellan kant- och mitthabitat. Estland hade flest antal arter inom regionen men minst variation i artantal 

mellan kant- och mitthabitat (Fig. 4.).  

 

 

Fig. 4. Resultatet av variansanalysen som testar skillnaden i antalet arter i medeltal mellan regionerna och kant-
/mitthabitaten. Regionerna är Estland, Skåne, Södermanland och Tyskland. (E=edge/kant, C=core/mitt). 

 
 

Resultatet av testet för de miljömässiga förhållandenas eventuella påverkan på arterna förekomst i kant- 

respektive mitthabitat visade ingen signifikant skillnad mellan arterna. Med Ellenberg-värdena för ljus, 

kväve och pH gjordes en linjär regressionsmodell. Där visade resultatet att p-värdet blev för högt (p > 

0,05) för att logoddskvotens värde skulle vara signifikant, dvs logoddskvotens indikationer på 

Ellenberg-värdenas betydelse för om en eventuell kanteffekt bestämde artdistributionen i de respektive 

habitaten var inte tillräckligt starka (tab. 8). 

 

Tabell 8. Ellenberg-värdena visade sig inte vara någon bra indikator på huruvida en eventuell kanteffekt påverkade 
artdistributionen i kant- respektive mitthabitaten. 

Estland Skåne Södermanland Tyskland Ekologiska 
karakteristika Lutning/p-värde Lutning/p-värde Lutning/p-värde Lutning/p-värde 
Ellenberg-Ljus -0,224/0,665 0,317/0,503 4,440/0,275 -0,490/0,892 
Ellenberg-N 0,534/0,216 0,357/0,369 -2,399/0,429 -1,249/0,716 
Ellenberg-pH 0,302/0,443 0,309/0,387 -1,825/0,524 -1,176/0,702 
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5. Diskussion 

 

Utgångspunkten och  för denna uppsats var huruvida det går att konstatera vissa arter som specifikt 

associerade till skogs- respektive kanthabitat och i så fall skulle nyttan kunna vara att förutsäga vilka 

arter som gynnas respektive missgynnas när skogar krymper och splittras. Det är t ex känt att växter som 

har urskogen som sin livsmiljö kan ta hundratals år på sig att kolonisera ett nytt habitat och är således 

extra sårbara vid en eventuell utrotning från ett specifikt växtområde (Hermy et al. 1999). 

 

Det visade sig dock, såsom Murcia (1995) påpekar i sin artikel – att de flesta studier på kanteffekter är 

lägesspecifika och att man därför inte kan dra några generella slutsater från dessa – stämmer även i 

denna studie, då resultaten skilde sig både mellan och inom regionerna.  

 

Gemensamt för alla regioner var dock att artrikedomen var störst i kanthabitaten. I fråga om artrikedom 

(antalet olika arter) i regionen utmärkte sig Tyskland men Estland hade högst artdiversitet (antal 

individer inom samma art). Gick det då att dra några slutsatser om detta fenomen genom att studera 

stamtäthet och ljusmedel? I Estlands fall kunde man i så fall säga att hög artdiversitet hänger ihop med 

gles och ljus skog. I Tyskland skulle stor artrikedom hänga ihop med tät och mörk skog. I Skåne skulle 

den stora skillnaden i artrikedom mellan kant- och mitthabitaten hänga samman med låg stamtäthet i 

kanten men lika mörkt som i mitthabitaten – en ekvation med ett minst sagt motsägelsefullt resultat. För 

Södermanlands del är det svårt att förklara större artrikedom i kanthabitaten som var lika stamtäta som 

mitthabitaten men mycket mörkare, dvs de omvända förhållandena jämfört med i Skåne. I 

Södermanland var dock kanteffekten störst i fråga om ljusinsläpp i medeltal, då mitthabitaten visade sig 

vara avsevärt ljusare än kanthabitaten. 

 

Ett resultat som förvånade lite var att det inte var samma arter i alla regioner som visade sig vara 

specifika kant- respektive skogsarter. En specifik kantart i en region visade sig vara en specifik skogsart 

i en annan region, t ex Quercus robur som var kantart i Estland och skogsart i Tyskland.  

Trots att många skogar i Tyskland består av planterad Picea abies, visade sig denna art inte alls 

associera med mitthabitat vid uträkningarna såsom man kanske skulle kunna förvänta sig utifrån 

ovanstående resultat med tät och mörk skog i mitthabitaten. I stället var det Quercus robur som i samma 

land fick mitthabitatstatus med ett p-värde på < 0,001. Fenomenet skulle kunna förklaras med att de 

tyska skogarna befann sig i ett senare successionstadium än de estniska skogarna. 
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Det hade varit intressant att undersöka den ekologiska karakteristiken, dvs Ellenberg-värdena för Picea 

abies – inte minst i fråga om krav på ljusförhållanden och mark-pH – men de saknades i den använda 

källan.  Att döma av de generellt höga p-värdena (p > 0,05) – och därmed låga signifikansgrader – 

visade sig dock Ellenberg-värdena inte vara någon bra indikation på huruvida en art är typisk för kant- 

eller mitthabitat, så bristen på värden för Picea abies spelade kanske inte så stor roll. Möjligen krävs ett 

bredare spektrum av växter (både kärlväxter och kryptogamer) för att få fram mer nyanserade resultat. I 

artinventeringen som nämns i metoddelen i denna uppsats och som utgör databasen för mina analyser 

finns alla kärlväxter dokumenterade, t ex.  

 

Faktorer som skulle kunna ha betydelse för denna undersöknings resultat är t ex att man i de utvalda 

skogsregionerna inte tagit hänsyn till om de dokumenterade arterna varit planterade. De intilliggande 

habitatens egenskaper har inte klassificerats och jag har i denna uppsats inte tagit häsyn till skogarnas 

form eller storlek. Större skogsområden torde ha större mitthabitat, som är opåverkade av kanteffekter.  

 

Enligt Saunders et al. (1991) och Honnay et al. (2005) uppvisar större skogar i regel större 

habitatdiversitet jämfört med små skogar medan en samling isolerade mindre skogsfragment kan bestå 

av flera slags habitat som inte skulle finnas i en enda stor. Dessutom är kanteffekter avhängiga kantens 

längd och form. Ett stort skogsområde där kanten har formen av en stjärna eller någon annan flikig form 

t ex kanske inte kan sägas ha något kärnhabitat alls, utan är en enda stor kantzon.  

 

 

6. Slutsats 

 
Syftet med denna uppsats var att försöka ta reda på vilka arter buskar och träd som kan tänkas 

gynnas/missgynnas när skogar krymper och splittras. De resultat som kommit fram här talar för att arter 

med signifikant hög association till kanthabitat har större förutsättningar att finna nya områden att växa i 

medan specifika skogsarter behöver skogshabitatets av kanteffekter opåverkade miljö för att kunna 

växa. I den här undersökningen visade det sig också att de specifika skogsarterna var färre till antalet än 

de specifika kantarterna, vilket skulle kunna förklaras med att kanthabitaten erbjuder mer gynnsamma 

växtmiljöer för snabbare kolonisatörer. De mer långsamväxande och därmed långsamkoloniserande 

skogsarterna är alltså mer sårbara för habitatförluster och fragmentering.  
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Man får förmoda att också olika successionsstadier har betydelse för huruvida en art skall kunna 

nyetablera sig i ett habitat.  

 

Man kan fråga sig vilka resultaten blir om denna undersökning görs med data från samma geografiska 

områden om 1000 år. Finns det över huvud taget några av vår tids skogsarter om 1000 år eller är det 

som människorna då kalllar för skog det vi idag ser som små öar av dagens kantarter? Eller har 

människan låtit förnuftet segra och i stället börja värna om de mer sårbara arterna i vårt dynamiska 

landskap och lämnat stora sammanhängande skogsområden i fred?  

 
 

 
 
 
 
Tack! 
 

Jag vill tacka min handledare, Patrik Dinnétz, för oändligt tålamod och stöd samt Kari Lehtilä för att jag 

fick möjligheten att ta del av datamaterialet som behövdes för detta examensarbete. 
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Appendix A. 

 
 
Tabell 9. Estland. Resultatet av en generaliserad, linjär modell där sambandet mellan art och kant- respektive mitthabitat 
påvisas. Positiv lutningskoefficient indikerar att arten associerar med kanthabitat och negativ lutningskoefficient indikerar att 
arten associerar med mitthabitat. I tabellen ingår de arter som förekom i fem eller fler rutor i hela regionen. Ordningen är 
sorterad utifrån den logaritmiska oddskvoten.  
Art Logodds-

kvot 
Mittrutor 
antal 

Kantrutor 
antal 

Signifikans-
nivå 

Alnus incana 3,892 8 14 ** 
Quercus robur 3,892 7 14 ** 
Populus tremula 3,584 3 9 ** 
Corylus avellana 3,219 7 12 * 
Rubus idaeus 3,219 5 10 * 
Prunus padus 2,506 11 17 * 
Acer platanoides 2,197 6 12 * 
Rhamnus cathartica 2,197 3 5 n.s. 
Frangula alnus 1,022 17 18 n.s. 
Juniperus communis 0,575 3 4 n.s. 
Ribes alpinum 0,575 7 8 n.s. 
Salix spp 0,365 9 13 n.s. 
Picea abies 0 28 29 n.s. 
Sorbus aucuparia 0 24 25 n.s. 
Betula pendula -0,575 11 7 n.s. 
Daphne mezereum -0,811 3 3 n.s. 
Lonicera xylosteum -0,811 5 7 n.s. 
Betula pubescens -1,119 15 14 n.s. 
Viburnum opulus -1,119 9 5 n.s. 
Fraxinus excelsior -1,833 10 9 n.s. 
Alnus glutinosa -3,584 10 4 ** 
Pinus sylvestris -4,394 18 11 *** 
Signifikansnivån är graderad enligt följande: *** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05; n.s. = ej signifikant. 
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Tabell 10. Skåne. Resultatet av en generaliserad, linjär modell där sambandet mellan art och kant- respektive mitthabitat 
påvisas. Positiv lutningskoefficient indikerar att arten associerar med kanthabitat och negativ lutningskoefficient indikerar att 
arten associerar med mitthabitat. I tabellen ingår de arter som förekom i fem eller fler rutor i hela regionen. Ordningen är 
sorterad utifrån den logaritmiska oddskvoten. 

Art Logoddds-
kvot 

Mittrutor 
antal 

Kantrutor 
antal 

Signifikans-
nivå 

Populus tremula 3,892 2 8 ** 
Corylus avellana 3,584 3 8 ** 
Salix spp 2,197 2 4 n.s. 
Fagus sylvatica 1,695 12 16 n.s. 
Frangula alnus 1,695 9 13 n.s. 
Pinus sylvestris 1,695 5 9 n.s. 
Viburnum opulus 1,386 2 3 n.s. 
Fraxinus excelsior 0,811 4 5 n.s. 
Rubus idaeus 0,575 7 8 n.s. 
Betula pendula 0,365 5 6 n.s. 
Sorbus aucuparia 0,365 18 19 n.s. 
Quercus robur 0 15 15 n.s. 
Betula pubescens -0,575 15 14 n.s. 
Sorbus intermedia -0,811 3 2 n.s. 
Sambucus racimosa -1,386 3 2 n.s. 
Alnus glutinosa -2,197 5 3 n.s. 
Picea abies -2,773 25 22 * 
 
 Signifikansnivån är graderad enligt följande: *** < 0,001; ** < 0,01; * < 0,05; n.s. = ej signifikant. 

 
 
Tabell 11. Södermanland. Resultatet av en generaliserad, linjär modell där sambandet mellan art och kant- respektive 
mitthabitat påvisas. Positiv lutningskoefficient indikerar att arten associerar med kanthabitat och negativ lutningskoefficient 
indikerar att arten associerar med mitthabitat. I tabellen ingår de arter som förekom i fem eller fler rutor i hela regionen. 
Ordningen är sorterad utifrån den logaritmiska oddskvoten. 

 
Art Logodds-

kvot 
Mittrutor Kantrutor Signifikans-

nivå 
Frangula alnus 2,773 1 4 * 
Corylus avellana 2,197 2 6 * 
Sorbus aucuparia 2,197 18 22 * 
Sorbus intermedia 1,833 2 5 n.s. 
Betula pendula 0,575 14 13 n.s. 
Quercus robur 0,446 14 15 n.s. 
Populus tremula 0,365 7 8 n.s. 
Salix spp 0 4 4 n.s. 
Juniperus communis -0,446 10 9 n.s. 
Alnus glutinosa -0,811 3 2 n.s. 
Rubus idaeus -0,811 4 3 n.s. 
Betula pubescens -2,506 13 8 * 
Pinus sylvestris -3,219 23 15 *** 
Picea abies -46,84 26 25 * 
 
Signifikansnivån är graderad enligt följande: *** < 0,001; ** < 0,01; * < 0,05; n.s. = ej signifikant. 
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Tabell 12. Tyskland. Resultatet av en generaliserad, linjär modell där sambandet mellan art och kant- respektive mitthabitat 
påvisas. Positiv lutningskoefficient indikerar att arten associerar med kanthabitat och negativ lutningskoefficient indikerar att 
arten associerar med mitthabitat. I tabellen ingår de arter som förekom i fem eller fler rutor i hela regionen. Ordningen är 
sorterad utifrån den logaritmiska oddskvoten. 
 

Art Logodds-
kvot 

Mittrutor Kantrutor Signifikans-
nivå 

Fraxinus excelsior 47,86 5 9 *** 
Prunus padus 47,86 1 5 *** 
Alnus glutinosa 2,197 3 5 n.s. 
Picea abies 2,197 5 7 n.s. 
Corylus avellana 1,386 3 5 n.s. 
Crataegus monogyna 1,386 3 5 n.s. 
Prunus cerasus 1,386 4 5 n.s. 
Sambucus nigra 0,446 9 10 n.s. 
Acer pseudoplatanus 0,365 6 7 n.s. 
Ulmus glabra 0 4 4 n.s. 
Fagus sylvatica 0 15 15 n.s. 
Betula pendula -0,446 11 10 n.s. 
Rubus idaeus -0,575 6 7 n.s. 
Frangula alnus -0,811 8 6 n.s. 
Pinus sylvestris -0,811 15 14 n.s. 
Sorbus aucuparia -1,386 11 9 n.s. 
Carpinus betulus -2,197 4 2 n.s. 
Quercus robur -4,159 25 18 *** 
Signifikansnivån är graderad enligt följande: *** < 0,001; ** < 0,01; * < 0,05; n.s. = ej signifikant. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26 

Appendix B. 
Buskar och träd artförteckning 
Abies alba   Silvergran 
Acer platanoides   Lönn 
Acer pseudoplatanus  Tysklönn 
Aesculus hippocastanum  Hästkastanj 
Alnus glutinosa   Klibbal 
Alnus incana   Gråal 
Amelanchier spicata  Häggmispel 
Betula humilis   Buskbjörk 
Betula pendula    Vårtbjörk 
Betula pubescens   Glasbjörk 
Caragana arborescens  Häckkaragan, sibirisk ärtbuske 
Carpinus betulus   Avenbok 
Castanea sativa   Äkta kastanj 
Cornus sanguinea  Skogskornell 
Corylus avellana   Hassel 
Crataegus monogyna  Trubbhagtorn 
Crataegus rhipidophylla  Spetshagtorn 
Cytisus scoparius   Harris 
Daphne mezereum  Tibast 
Euonymus alatus   Vingbenved 
Euonymus europaeus  Benved 
Fagus sylvatica   Bok 
Frangula alnus   Brakved 
Fraxinus excelsior  Ask 
Hippophaë rhamnoides  Havtorn 
Ilex aquifolium   Järnek 
Juniperus communis  En 
Larix deciduas   Lärk 
Lonicera periclymemum  Vildkaprifol 
Lonicera xylosteum  Skogstry 
Malus sylvestris   Vildapel 
Picea abies   Gran 
Pinus strobes   Weymouthtall 
Pinus sylvestris   Tall 
Populus nigra   Svartpoppel 
Populus spp   Popplar 
Populus tremula   Asp 
Prunus avies   Sötkörsbär 
Prunus cerasus   Surkörsbär 
Prunus padus   Hägg 
Prunus spinosa   Slån 
Pseudotsuga menziesii  Douglasgran 
Quercus robur   Ek 
Quercus rubra   Rödek 
Rhamnus cathartica  Getapel 
Ribes alpinum   Måbär 
Ribes uva-crispa   Krusbär 
Ribes rubrum   Trädgårdsvinbär 
Robinia pseudoacacia  Robinia 
Rosa spp   Rosväxter 
Rosa canina   Stenros 
Rubus idaeus   Hallon 
Salix spp   Videväxter 
Salix caprea   Sälg 
Salix cinerea   Gråvide 
Sambucus nigra   Fläder 
Sambucus racemosa  Druvfläder 
Sorbus aucuparia   Rönn 
Sorbus intermedia  Oxel 
Symphoricarpus albus  Snöbär 
Tilia cordata   Lind 
Ulmus glabra   Alm 
Viburnum opulus   Olvon 

 


