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Jordens Möjliga Framtid
Excerpt från Truganini-processerna 2024-2028

Genom en serie fullständigt fabulösa tillfällig
heter har SBT, som hittills enda svenska publi
cistiska organ, fått ta del av uppgifter från den 
idag mest extremt sekretessomgärdade veten
skapsgrenen av alla - framtidsarkeologin. Sedan 
en hemlig polis och kontaktman till en läckande 
forskare inom framtidsarkeologin på Nicolin- 
institutet (ej franskt uttal; så hemligt att ingen 
utanför en mycket liten krets anat dess existens) 
helt emot reglementet fört med sig en dossier med 
läckage-material på en Acid-Jazz-konsert, och 
därvid råkat "glömma" materialet på toaletten, 
har det på okända vägar förts vidare för att till 
sist hamna på SBTs bord. Tyvärr är vissa sidor 
så tillskrynklade att de ännu inte kunnat tydas, 
men SBTs redaktion har ändå gjort ett utdrag, 
som vi härmed överlämnar till våra läsare - 
varsågoda!

Först dock en inledning som förklarar vissa 
sammanhang, som ju inte kan stå klara för alla 
idag med alla sina skrämmande och många 
gånger rent fantastiska detaljer. Det är ju bl a 
omöjligt att enkelt förstå hur framtidsarkeologin 
kan lyckas i sitt uppsåt. Den kritiska distansen till
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vetenskapens möjligheter får ändå sina törnar av 
dokumentsidornas förbluffande precisa detalj
rikedom och den inre konsekvens som man anar 
bakom.

Efter att industrialismen alltmer visade sin 
omöjlighet som förvaltare av den lagrade sol
energin på Jorden och sin monumentala ineffek
tivitet vad gäller fördelningen av de frigjorda 
resurserna vid energianvändningen inträffade 
flera remarkabla händelser. Först kollapsade som 
bekant det sovjetiska systemet och kort därefter 
också det kapitalistiska. Båda var ju i sin kärna 
mer lika än olika, t ex vad gäller de termo
dynamiska utsvävningarna. Efter svåra jordiska 
konvulsioner, bl a en mycket snabb inledning till 
en ny nedisning (alla visste ju att den skulle 
komma - bara inte just nu!), men som mirakulöst 
avbröts samtidigt som jordens magnetfält polades 
om, uppstod inom de starkt reducerade befolk
ningarna omfattande profetrörelser med de osan
nolikt starka gemensamma drag på de olika kon
tinenterna, vilka resulterade i etablerandet av den 
Nya Ekologiska Världsordningen.

När denna nya ordning börjat formaliseras 
följde en våg av krav på att de skyldiga till de 
timade ekologiska sammanbrotten skulle rann
sakas inför domstol, på samma sätt som vissa av 
nazitidens ledande gestalter fick stå till svars 
för brotten mot mänskligheten vid Niirnbergpro- 
cesserna. På ett sätt var de ekologiska brotten 
grövre, eftersom de inte bara riktades mot män
niskor utan mot hela ekosystem och Jordens 
Möjliga Framtid. Det var då som Jordens Eko
logiska Domstol inrättades i Hobart på Tasma
nien. Domstolsbyggnaden uppkallades efter den 
sista överlevande av de tasmanska aboriginerna 
- ett folk, som levde inom de ekologiska ramarna
tills europeerna invaderade Tasmanien och ut
rotade bl a aboriginerna till sista kvinna, Truga- 
nini, hon som gett justitiepalatset dess namn.
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I den långa raden av processer för ekologiska 
brott förekom även ärenden som rörde taigans 
västligaste utlöpare på den eurasiatiska kontinen
ten, dvs norra delen av Skandinavien. Här hade 
man trott blint att ekosystemet skulle kunna bibe
hålla sin långsiktiga produktivitet, trots att man 
radikalt förändrade dess urgamla struktur och 
funktion och i stort sett eliminerade dess främsta 
drivkraft - de återkommande skogseldarna. Att 
inte ens tusen skogslevande arter på forskarnas 
hotlistor uppfattades som mer än en tillfällig 
funktionsstörning och inte en varningssignal om 
att man körde för fort och dessutom på fel spår, 
ledde till att Den Biologiska Mångfalden bara 
fortsatte att rasa utför i allt snabbare takt. Gent 
emot åklagarnas plädering hävdade försvaret att 
man missbedömt ekosystemets effektiva biolo
giska ålder, missledda av att forskare hävdat att 
ekosystemet var så ungt, bara 10 000 år på plat
sen. (Andra forskare, som hävdade motsatsen, 
hade blivit utan anslag.) Detta visade sig ju vara

en total missbedömning, ett typfall av användning 
av en felaktig tidsskala. Ekosystemet var snarare 
100 gånger så gammalt, det var bara det att det 
aldrig annat än som rena episoder funnits just här. 
Som regel - under istiderna - hade det befunnit 
sig någon annanstans. Det följde klimatets ut
veckling, åkte kana med sina arter och processer 
över väldiga avstånd, fram och tillbaka, fram och 
tillbaka. Det ledde också till att man helt miss
bedömde nödvändigheten av att taigans väst
ligaste utpost kontinuerligt hade förbindelse 
med modertaigan österut. När det tjugonde seklet 
ändade i utplundringen av de ryska taigaskogarna 
väster om Ural fylldes t ex bestånden av större 
hackspett, pärluggla och tjäder inte längre på där 
längst ut i väster. Förändringen märktes genom 
att skogarna först blev vintertomma. Ändå var 
det ju än värre för arter utan flygförmåga. Biotop
restaurering, som kom på modet på 1990-talet,

förslog inte långt, utan det var endast med mycket 
stora ansträngningar som ekosystemrestaurering 
så småningom kunde genomföras hjälpligt. Det 
blev inget Frankensteins monster, om jämförel
sen tillåts, men lite hälta och en hel del stygn här 
och där.

Ett särskilt svårläst dokument handlar om De 
Moderna Folkens tidsslaveri. I Den Nya Termi
nologin kallades tiden från uppfinningen av uret 
fram till ekokatastroferna för "Den Stora Bråd
skan". Den del av Truganini-papperen som 
behandlade taigan rörde 1900-talet fram till dess 
slut. Den epoken kallades Inkubationstiden.

Många offer för denna enligt dokumenten fel
aktiga tidsuppfattning visades upp under proces
sen. En chef för ett stort, stort skogsbolag hade



SVENSK BOT. TIDSKR. 86 (1992) Jordens Möjliga Framtid 101

1987

■

‘-ffrr-‘S"jp.tfä&p

offentligt hävdat ståndpunkten "För vår del talar 
vi bara om modern tid. Det är det enda relevanta 
i det sammanhanget." När detta lästes upp i 
rättssalen upphävde åhörarna ett jubel, som fick 
hela Truganini-palatset att skälva. Detta var en 
av processens verkligt spektakulära komiska 
höjdpunkter, särskilt som det kopplades till ett 
referat av en debatt om hur stora virkesvolymer 
dessa nordliga skogar en gång innehöll. Några 
forskare hade utifrån tidig statistik funnit, att 
Naturen Själv, främst genom att återkommande 
skogseldar gödde upp de överlevande gammel- 
tallarna till jättedimensioner, åstadkommit högre 
virkesinnehåll än vad den statliga planeringen 
lyckats med i norra Sverige under 1900-talets 
lopp. Då det kom i dagen, att den komikertalang, 
som länge i media kört en refräng om att "vi har 
aldrig haft så mycket skog som nu" räknade 
utgångspunkten för "aldrig" från år 1923, bröt 
det stora jublet loss! Truganini-palatset fullkom
ligt kokade av munterhet över en sådan brist på 
adekvat ekologisk tidskänsla och ajournerades 
för att under fem minuter med befriade röster 
brista ut i den traditionella hymnen till Jordens 
Möjliga Framtid.

Dokumenten visade också vilken betydelsefull 
ekologisk roll de nyss nämnda jätteträden spelade 
i taigans ekosystem även sedan de dött och för
vandlats till torrträd och lågor. Kanske utgjorde 
dessa 30 % av virkesinnehållet i gammelsko
garna, och de erbjöd ett rikt varierat utbud av 
substrat som många andra arter hade anpassats 
till under lika lång tid som barrskogarna funnits, 
dvs runt 200 miljoner år. Tack vare svamparnas 
kolonisation av barrträdsveden fanns ofta fler 
levande celler i lågan än i det levande trädet. 
Under katastroffaserna i Naturen, t ex på skogs

brandfältet, erbjöd dessa grova gamla lågor tro
ligen det säkraste stället för överlevnad under 
sommarhettans torka. Många av svamparna var 
mykorrhizabildande men slogs ut av artificiell 
gödning. Med dem försvann även grunden för 
skogens långsiktigt uthålliga naturliga produk
tivitet.
Under de rättegångsdagar där taigan behandlades 
återkom åklagarsidan gång på gång till det för
vånande faktum, att det i Sverige var upp till 
skogsbruket självt att avgöra, om man skulle 
utrota arter, och i vilken utsträckning det skulle 
ske. Det fanns förvånande nog inga lagar som 
hindrade detta. Utarmningen av Den Biologiska 
Mångfalden var i mångt och mycket bara en 
policyfråga för företagen. De tog naturligtvis inte 
heller allvarligt på den, förrän det kostade mark
nadsandelar utomlands att få sina produkter 
förknippade med utarmning och utrotning.

Den myndighet, som skulle företräda det 
allmännas intressen, framhärdade till det bittra
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slutet med att identifiera samhällets önskemål 
som produktion av fiber och sysselsättning, något 
som ju varit grunden för organisationen från 
start. I första hand grindvakt åt näringen kunde 
man inte ställa om till de nya kraven fort nog. 
Genom en olycklig, närmast krampaktig, kopp
ling till tron på att endast frivilligheten kunde 
rädda Den Biologiska Mångfalden, hamnade man 
till slut i den allmänna trängseln av regeringar, 
företag, myndigheter och organisationer på en 
flotte, som stöttes ut på Oceanen. Flotten hade ett 
långt och krångligt namn. Den hette "Between the 
Devil and the deep-blue Sea".

Bland dokumenten finns även bilder. En minnes
värd sådan visar en munk i närbild med ett blekt, 
olyckligt ansiktsuttryck bland en skara bröder 
från en flagellantorden, där alla bar pannband 
broderade med texten "Jag kan själv inte försvara 
10 %-målet".

Dokumenten visar, något fragmentariskt men lik
väl klart, hur även processerna om utarmningen 
av tajgan ändade i fällande domar. Straffen blev 
lagens strängaste: att inför auditoriet i Truganini- 
palatsets Stora Högtidssal offentligen skrattas ut. 
Den Stora Brådskans fullkomligt löjliga ävlan att 
få tiden att hinna ifatt sig själv ledde för alltför 
många till straff hårda nog i sig, men för många 
av Den Stora Brådskans allra ivrigaste aktörer 
fanns bara ett möjligt utslag - skyldig, skyldig, 
skyldig. Ha! Ha! Ha! I de största ekoteleskopen 
lär det i en nära framtid bli möjligt att höra 
straffskratten från Truganinipalatset blandas med 
Det Stora Kosmiska Urskrattet till Den Sfäriska 
Harmonien.

Så profetiskt är de sista läsbara raderna i det 
sista läckagedokumentet formulerade. Redaktio
nen återkommer när och om den lyckas tyda fler 
av Truganini-papperen.

Redaktionen/Rolf Lundqvist
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Steget före - en presentation 
MATS KARSTRÖM 

Karström, M. 1992: Steget före - en presentation. [The project One step ahead - a presentation.) 
Svensk Bot. Tidskr. 86: 103- 114. Lund. ISSN 0039-646X. 

Jokkmokk, a commune in northernmost Sweden comprises c. 20 000 km2 and is main1y covered 
with forest, mires and alpine areas. Forestry came late to the inner parts of N Sweden, and a 
relatively great part of the ground which is now clear-felled for the first time is more or less 
virgin spruce forest. The project One step ahead was started in 1987. The aim was to find forests 
with high nature conservation values well before fälling was planned. Forests are quickly scanned 
for the presence of vascular plants, lichens and fungi indicating continuity. We differentiate 
between continuity in the bottom- and field-layers, continuity in tree growth, and continuity of 
dead and rotting wood. The last type of continuity only exists in virgin or almost virgin forest. 
This method of inventory has made it possible to survey vast areas and find the forests which 
have great biological quality. The method also makes it possible to evaluate the forests with 
regard to conservation value, and it gives information on how they should be managed to preserve 
th is qual ity. 

Mats Karström, Alstigen 9, S-960 30 Vuollerim, Sweden. 

Naturskyddsföreningen i Jokkmokk startade sitt 
arbete med skogsfrågor redan i slutet av 1970-
talet, då det blev aktuellt för Domänverket att 
börja avverka i fjällnära skogar. Då handlade 
skogsdebatten mindre om naturvärden och 
artbevarande utan istället mera om hyggesut
formning, hyggesstorlek och om möjligheten till 
föryngring i fjällnära skogar. Ofta blev kon
flikten mellan naturvård och skogsbruk ändå hård 
och naturvårdarna kände sig maktlösa när de såg 
skogsbilvägar byggas och urskogar avverkas. 

Tanken började växa fram på att Naturskydds
föreningen skulle bilda en inventeringsgrupp som 
skulle undersöka naturvärden långt före en 
planerad avverkning, för att sedan vid behov 
tillsammans med skogsbruket och naturvårds
myndigheter driva hänsyns- och skyddsfrågor. 

Ivriga att komma igång att inventera samlades 
vi, en biolog och ett 10-tal amatörer, utanför 
Jokkmokk vårvintern 1987. Ingen av amatörerna 
hade tidigare hållit på med inventeringar, men 
alla hade ett stort naturintresse och en stor vana 
att vistas i skogen. 

Nu gällde det att finna en metod för invente
ringen som var så enkel och rolig att den kunde 
användas av icke-biologer samtidigt som den var 
tillräckligt exakt för att även skogsbolag, myn-

digheter och forskare skulle kunna använda den. 
Metoden skulle gå att använda året om och den 
skulle vara så pass snabb att vi på några år kunde 
få en översikt över de naturvärden som fanns i 
skogarna i Jokkmokks kommun ( = socken). 

Efter det inledande mötet har Steget före fort
satt att träffas i studiecirkelform. Vi träffas nästan 
varje vecka, antingen inne eller ute i någon skog. 
lnventeringsmetodiken har gradvis vuxit fram 
och fortsätter hela tiden att utvecklas. 

Metodiken har utvecklats genom översiktliga invente
ringar av ca 600 skogar med hotade växtarter, hotkategori 
1-4 (Databanken för hotade arter och Naturvårdsverket
1991), inom Jokkmokks socken i Lule lappmark. Jäm
förelse har gjorts med ett SO-tal skogar i övriga Norrbotten
och ett 20-tal skogar i övriga Norrland, främst i Väster
bottens och Kopparbergs län. De flesta av de besökta
skogarna ligger i ett område med kontinentalt klimat.

Inventering av indikatorarter - ett snabbt och 
roligt sätt att komma igång 

I stället för att försöka göra kompletta inven
teringar med långa artlistor inriktar vi oss på ett 
urval av arter, nämligen de som har mycket höga 
krav på sin livsmiljö. De kan användas för att 
urskilja miljöer som annars kan vara svåra att 
identifiera, de är indikatorarter för sina miljöer 
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Fig 1. Jokkmokks socken/kommun i Lule lappmark, Norrbottens län, är nästan 20 000 km2. - Karta Ulf Arup. 
Jokkmokk parish in the county of Norrbotten covers almost 20 000 km2.
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(Andersson & Appelqvist 1987, Arvidsson m fl 
1988, Hallingbäck 1978, Rose 1976). De indika
torarter som visar på skyddsvärda biotoper har 
även kallats signalarter (Nitare 1991).

En bra indikatorart skall vara lätt att hitta och 
känna igen och helst vara möjlig att finna hela 
året. Vidare skall den vara starkt knuten till sin 
miljö och så pass vanlig att den i regel uppträder 
när miljön är den rätta. Ett exempel är rosenticka 
Fomitopsis rosea, som har visat sig vara en bra 
indikatorart för granskogar med lång kontinuitet.

Förekomst av gammelskogsindikatorer gör det 
möjligt att hitta värdefulla och skyddsvärda sko
gar med många andra krävande och hotade djur 
och växter. De ger också upplysningar om skogs-

Fig 2. Exkursion till Luottåive. Luottåive är ett 20 km2 
stort myr- och skogsland som tack vare Steget föres fynd 
avsattes som domänreservat 1989.1 granskogen på bergets 
norra sida gjordes det första fyndet i Sverige av den 
vackert citrongula tickan Antrodiella citrinella.
An excursion to Luottåive, a fen and forest landscape 
covering c. 20 km2. It was protected as a crown forest 
reserve in 1989 because of the floristical qualities detected 
by One step ahead. Antrodiella citrinella was found for 
the first time in Sweden in a spruce forest in this area.
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historik och om vilken typ av skydd, eller natur
hänsyn vid avverkning, som krävs för att det 
biologiska värdet skall behållas.

Vi började med ett 40-tal hotade kärlväxter, 
lavar och svampar, beskrivna i Floravärd i skogs
bruket - artdel (Ingelög m fl 1987), vilka vi 
trodde var möjliga att finna. Till dessa lade vi 
ytterligare ett 40-tal arter som vi förväntade oss 
vara bundna till skogar med lång kontinuitet.

Efter hand som vår kunskap om olika växter 
och deras ekologi ökat har nya arter tillkommit 
medan andra har strukits. Idag arbetar vi med ett 
60-tal av floravårdsbokens arter och ytterligare
drygt ett 20-tal skogsarter som räknas som hotade
(Databanken för hotade arter och Naturvårdsver
ket 1991). Till dessa kommer ett 70-tal arter vilka
vi bedömer har indikatorvärde, är sällsynta eller
har intressant ekologi. Tabell 2 visar vilka arter
vi nu arbetar med.

Uppgifter om varje skogsområde sammanställs 
i ett inventeringsprotokoll (fig 7). Här noteras 
förekomst och frekvens av indikatorarter tillsam
mans med bl a uppgifter om tillgång på lågor, 
torrakoroch hänglav. Spår av kulturpåverkan och 
bränder noteras också.

Tyngdpunkten i våra inventeringar ligger på 
lavar och svampar. Det är bland dessa vi hittat 
de mest användbara indikatorarterna. En stor 
andel av de hotade lav- och svamparterna är 
bundna till skog: 64 % av de hotade lavarna och 
85 % av de hotade svamparna. Andelen hotade 
skogsväxter bland kärlväxterna är endast 14 % 
(Databanken för hotade arter och Naturvårds
verket 1991).

Förmodligen hade vi kunnat använda oss även 
av mossor (Söderström 1983, Ingelög m fl 1987, 
Hallingbäck 1991) och lägre fauna (Ehnström & 
Waldén 1986, Neiman 1991) för att beskriva flera 
av de skogstyper vi beskrivit. Säkert skulle även 
en annorlunda kombination av gammelskogsindi- 
katorer göra det möjligt att identifiera ytterligare 
skyddsvärda skogstyper.

Skoglig kontinuitet
Många djur- och växtarter är bundna till de 
mycket speciella förhållanden, avseende bl a 
mikroklimat och tillgång till död ved, som råder 
i en skog som har lång kontinuitet i tiden.

Kombinationen av kärlväxter, lavar och svam
par som gammelskogsindikatorer gör det möjligt 
att urskilja tre olika nivåer av skoglig kontinuitet; 
mark-, träd- och lågakontinuitet. Markkontinuitet
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Fig 3. Rosenticka är en bra indikatorart för granskogar 
med lång kontinuitet.
Fomitopsis rosea is a good indicator of spruce forests with 
long continuity.

innebär att botten- och fältskiktsarter funnits 
under mycket lång tid, trädkontinuitet att platsen 
varit bevuxen av buskar och träd mycket länge, 
och lågakontinuitet att död ved oavbrutet har 
förekommit en längre tidrymd.

Kärlväxter och en del marksvampar visar i första 
hand på markkontinuitet. Vissa av dem visar 
också på en viss trädkontinuitet. Flera av gam- 
melskogsindikatorerna bland kärlväxterna, t ex 
skogsfru Epipogium aphyllum, norna Calypso 
bulbosa, lappranunkel Ranunculus lapponicus 
och spädstarr Carex disperma, kan helt slås ut vid 
en kalavverkning, särskilt i kombination med 
markberedning. Arterna finns däremot kvar i de 
skogar som inte berörts av kalhyggesbruk. Även 
många av mykorrhizasvamparna torde visa på 
mark- och trädkontinuitet.

Bland lavarna, särskilt bland hänglavarna och 
knappnålslavarna, finns många av de arter som 
visar på nästa nivå av skoglig kontinuitet, träd
kontinuitet. De skogar som endast berörts av 
plockhuggning har mark- och trädkontinuitet. 
Betade granskogar med bombmurkla Sarcosoma 
globosum (Martinsson & Nitare 1986), Näver- 
kärrsskogen i Bohuslän (Arvidsson m fl 1988), 
en oceanisk lövskog med unik lavflora, och



Tabell 1. Beskrivning av tre värdefulla skogar. Var och en av dem är inventerad under ca en dag och återbesök har 
gjorts under den årstid då kärlväxterna går att inventera.
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Table 1. Descriptions of three forests with high nature conservancy value. Each of them has been studied c. one day 
and they have been revisited in a season when vascular plants are possible to identify.

Lokal Ätnakåbbå Kvarnbäcken Varjekberget

Beskrivning Granskog med inslag av 
blandskog. Lågproduktiv 
skog långt från älvdalen

Älvnära ravin med gran
skog. Högproduktiv

Blandskog med sälg och 
asp. Lövbränna som gränsar 
till granskog

Grad av urskog Urskog Naturskog-inslag av 
naturskog

Naturskog-inslag av 
naturskog

Kontinuitet
Mark- God God God
Träd- God Delvis bruten God-delvis bruten
Låga- God

Ostticka

Lappticka Rynkskinn

Delvis bruten-dålig Delvis bruten-dålig

Värdepyramiden Rosenticka Ullticka Rosenticka Ullticka Rosenticka Ullticka

Florapoäng 57 60 53
Kärlväxter 1 8 4
Lavar 23 34 35
Svampar 33 18 14

Kärlväxter Ögonpyrola Ögonpyrola, röd troll
druva och skuggviol

Ögonpyrola, spindel
blomster och knärot

Lavar Knottrig blåslav, Chaeno- 
thecopsis viridialba, liten 
sotlav, rödbrun knappnåls
lav, brunpudrad knappnåls
lav, grenlav och dvärg
bägarlav

Knottrig blåslav, Chaeno- 
thecopsis viridialba, tråd- 
brosklav, grenlav, rödbrun 
knappnålslav, nordlig knapp
nålslav, mörkhövdad spik
lav och violettgrå tagellav

Liten aspgelélav, stiftgelé- 
lav, Conotrema populorum, 
Phaeocalicium populneum, 
knottrig blåslav, Chaeno- 
thecopsis viridialba, liten 
sotlav, rödbrun knappnåls
lav, skuggblåslav och 
dvärgbägarlav

Svampar Hela värdepyramiden, 
gränsticka, harticka, doft
skinn och doftticka

Basen i värdepyramiden, 
gränsticka, bombmurkla och 
klubbdyna

Basen i värdepyramiden, 
gränsticka och doftticka

många parklandskap är exempel på områden med 
lång mark- och trädkontinuitet.
Många vedsvampar visar på den tredje nivån av 
kontinuitet, lågakontinuitet. Lågakontinuitet 
finns, och då tillsammans med mark- och träd
kontinuitet, endast i natur- och urskogar. I dessa 
finns sålunda gammelskogsindikatorerna både 
bland kärlväxter, lavar och svampar.

I den lägre faunan och bland mossorna (Söder
ström & Jonsson 1992) torde finnas många arter 
som visar på lågakontinuitet.
Uppdelningen av skoglig kontinuitet i tre nivåer 
gör det enklare att värdera skogen och att tolka 
skogshistoriken, t ex grad och typ av mänsklig 
påverkan. Detta är användbart när man ska av
göra vilken typ av skogsbruk som kan tolereras i 
en skog med gammelskogsindikatorer. En gran

skog med bruten kontinuitet av lågor kan tåla en 
blädning utan att förlora naturvärde, medan en 
skog med bibehållen kontinuitet i lågor inte tål 
någon form av skogsbruk.

Värdepyramiden
Förekomst och frekvens av fem vedsvampar, den 
s k värdepyramiden (fig 5), gör det möjligt att 
snabbt bedöma graden av lågakontinuitet i en 
granskog. Ullticka Phellinus ferrugineofuscus, 
rosenticka Fomitopsis rosea, lappticka Amylocys- 
tis lapponica, rynkskinn Phlebia centrifuga och 
ostticka Skeletocutis tschulymica är hotade arter 
som normalt förekommer tillsammans i en orörd 
granskog. Dessa arter har visat sig representera 
tre olika kravnivåer avseende kontinuitet.
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Fig 4. Skoglig kontinuitet kan indelas i tre nivåer; mark-, träd- och lågakontinuitet. I en granskog visar kärlväxter på 
markkontinuitet, lavar, särskilt hänglavar och knappnåslavar, på trädkontinuitet och vedsvampar på lågakontinuitet. - 
Illustration Åke Aronsson.
There are three levels of continuity in forest vegetation: of the field and bottom layers, of the tree layer, and of dead 
wood. In a spruce forest the levels of continuity are best indicated by vascular plants, lichens (especially pendent ones 
and members of the Caliciales), and epixylic fungi, respectively.

En vedsvamp som man nästan alltid hittar i 
ursprungliga granskogar är den på undersidan 
vackert rosa rosentickan (fig 3). Tillsammans 
med rosentickan växer också ullticka. Ulltickan 
är brun och växer utbredd på undersidan av 
granlågor. Dessa arter får representera basnivån 
i värdepyramiden vad gäller krav på granskogar 
med lång kontinuitet. Uppträder de rikligt brukar 
man även finna rynkskinn och lappticka. De 
representerar nästa kravnivå, mellannivån, i

värdepyramiden. Som mest krävande art, i top
pen av värdepyramiden, finner man ostticka. 
Värdepyramidens tre kravnivåer ger också in
formation om värde och förekomster av andra 
hotade växter och djur.

Brand kan påverka svamparnas förekomster. 
Lokalt kan toppen och ibland även mellannivån i 
värdepyramiden slås ut, medan basnivåns arter 
finns kvar. Normalt sker sedan en invandring 
från de områden som inte brunnit.
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Ostticka

.M.
RynkskinnLappticka

Rosenticka Ullticka
Fig 5. Värdepyramiden visar på graden av lågakontinuitet i en granskog. - Illustration Åke Aronsson.
This triangle illustrates different degrees of continuity of dead wood in a spruce forest. Fomitopsis rosea (rosenticka) 
and Phellinus ferrugineofiiscus (ullticka) are almost always present in natural spruce forest. If they are abundant one 
usually also finds Amylocystis lapponica (lappticka) and Phlebia centrifuga (rynkskinn). Skeletocutis tschulymica 
(ostticka) is only found in the best forests.

Skogstyper
Granskogar, blandskogar med sälg och asp och 
tallskogar är de skogstyper vi använt gammel- 
skogsindikatorer för att beskriva. Av dessa har 
granskogen visat sig vara enklast att inventera.

Skogsbruket kom sent till Norrbotten och det 
dröjde ända till massaindustrins framväxt innan 
granskogarna på allvar blev intressanta för skogs
bruk. En stor del av de marker som idag för första 
gången tas i anspråk för skogsbruk är därför 
granskogar som i stort sett är opåverkade av 
människan och som har kvar alla tre nivåerna av 
skoglig kontinuitet.

Förutom bland svamparna förekommer även 
bland lavarna flera bra gammelskogsindikatorer 
i granskog. Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri 
och knappnålslavarna Chaenothecopsis viridi- 
alba och liten sotlav Cyphelium karelicum är tre 
bra indikatorarter för granskogar med lång träd
kontinuitet.

De flesta opåverkade granskogar är samtidigt 
näringsfattiga, och därför förekommer endast ett 
fåtal av indikatorarterna bland kärlväxterna.

I granskogar med god tillgång på näring eller 
vatten, örtrika granskogar och gransumpskogar, 
skiljer sig artsammansättningen bland indikator-
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Fig6. Osttickan är den mest krävande arten i värdepyramiden. Den förekommer i stort sett bara i opåverkade granskogar 
och då tillsammans med många andra hotade arter. - Illustration Åke Aronsson.
Skeletocutis tschulymica is the most demanding species in the triangle in Fig. 5. It grows almost exclusively in virgin 
forest and is always associated with a great number of other rare and threatened species.

arterna till viss del. Ett antal arter tillkommer, 
särskilt av kärlväxter, några försvinner, men de 
flesta gammelskogsindikatorer är gemensamma.

Florapoäng
Ett riktat sökande efter ett begränsat antal gam
melskogsindikatorer gör att inventeringen går 
snabbt. Några timmars inventering brukar van
ligen räcka i en mindre skog. De flesta skogstyper 
innehåller också så många indikatorarter att det 
inte är nödvändigt att hitta alla.

Indikatorarterna förekommer rikligast i den för 
arten optimala biotopen. Riktigt gamla granar 
invid bäckar är ett bra exempel på en optimal 
biotop för många indikatorlavar. Här hittar man 
ofta en kombination av rätt substrat, hög luftfuk
tighet och lång skoglig kontinuitet.

Till hjälp i beskrivningen och värderingen av 
områden har jag använt florapoäng. Varje hotad 
svamp, lav eller kärlväxt får poäng enligt en skala 
omvänd till dess hotkategori: hotkategori 1 ger 6 
poäng, hotkategori 2 ger 5 poäng osv till hot

kategori 6, som ger 1 poäng. Poängen summeras 
för varje växtgrupp och därefter summeras om
rådets totala florapoäng.

Florapoängen brukar också tjäna som en extra 
uppmuntran och en sporre att hitta fler arter. Den 
står dock i relation till urvalet av indikatorarter, 
årstid, antal besök i området m m och bör därför 
enbart användas tillsammans med övrig informa
tion.

I tabell 1 ges exempel på bl a kontinuitet, 
värdepyramid, florapoäng och indikatorarter i 
några skogar.

Avslutning
Steget före-metodiken har gjort det möjligt för 
oss att snabbt och översiktligt identifiera skogar 
med höga naturvärden. Inventeringsmetoden gör 
det också möjligt att värdera skogen ur natur- 
vårdssynpunkt och den ger information om typ 
av skydd eller hänsyn som fordras för att bevara 
naturvärdena.
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INVENTERINGSPROTOKOLL

Fig 7. Uppgifter om varje skogsområde sammanställs i ett inventeringsprotokoll.
Records from each forest are collected into protocols comprising 3 pages. Occurrence and abundance of indicator 
species are registered together with notes on tree ages, traces of fire, amount of dead wood and influence of culture.

Sedan 1990 använder Skogsstyrelsen (Nitare 
1991) och Naturvårdsverket sig av metoden. Den 
kommer att presenteras utförligare i en rapport 
för Naturvårdsverket under 1992. Steget före- 
grupper har startats eller håller på att startas på 
flera andra platser i landet. Försök pågår även 
med att anpassa metodiken för södra Sverige.

Glädjande nog ökar idag intresset för både 
naturvård och för kryptogamer i hela landet. 
Botanister, nu när många landskapsfloraprojekt 
avslutats eller håller på att avslutas, bilda skogs- 
grupper och kombinera fortsatta inventeringar 
med praktisk naturvård !

Tack till Naturskyddsföreningens Naturräddarfond som 
stött oss ekonomiskt sedan starten. 1 ack också till Natur
vårdsverket , Skogsstyrelsen, Skogsvårdsstyrelsen i Norr
botten och Länsstyrelsen i Norrbotten, vilka gjort det 
möjligt att utveckla metodiken och att fortsätta invente
ringen av Jokkmokks kommun.

Slutligen ett stort tack till alla amatörer, särskilt i 
Naturskyddsföreningen i Dalarna, och forskare som hjälpt

oss på många sätt. För bestämningshjälp och uppmuntran 
tackas Gunnar Degelius, Per-Anders Esseen, Gunnar 
Gilenstam, Jan-Olov Hermansson, Håkon Hohen, Torleif 
Ingelög, Klas Jaederfeldt, Karl-Henrik Larsson, Roland 
Moberg, Johan Nitare, Svengunnar Ryman, Leif Ry- 
varden, Åke Strid, Leif Tibell, Göran Thor och Olle 
Zackrisson.

Summary
Jokkmokk is one of the northernmost communes in Swe
den (Fig. 1) and comprises an area of almost 20 000 km2. 
It is sparsely populated and is mainly covered by forest, 
mire, and, in the west, alpine areas. The project One step 
ahead started during early spring 1987 in the local chapter 
in Jokkmokk of the Swedish Society for Nature Conser
vation. The aim was to find forest areas with high nature 
conservation values well before felling was planned, so 
that matters of protection and care could be discussed. We 
have now investigated c. 600 forests with threatened plants 
(categories of threat 1-4).

We do not try to make complete species lists for each 
locality; instead we concentrate on species with high 
demands on the habitat, especially as regards continuity
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{indicator species). A good indicator should be easy to 
find, preferably during the whole year, it should be 
confined to its habitat and not rarer than it will usually 
occur when the habitat is suitable. At present we work 
with c. 150 species (Table 2). Lichens and fungi, especi
ally wood-inhabiting ones, are more useful than vascular 
plants. Bryophytes and evertebrates have not been in
cluded.

The search for a limited number of indicator species 
makes it possible to do the surveys quickly: some few 
hours are usually enough in a forest of moderate size.

Continuity
The continuity in time of a forest has three levels: conti
nuity in the bottom- and field-layers, continuity in tree 
growth, and continuity of dead and rotting wood (Fig. 4). 
Indicator species among the vascular plants mainly show 
the first level of continuity. Species like Calypso bulbosa 
and Ranunculus lapponicus do not stand clear-felling but 
are not much negatively affected by selective cutting. 
Some mycorrhizal fungi also indicate mainly this level of 
continuity. Indicator species among the lichens, especially 
pendent ones and members of the Caliciales, show conti
nuity in tree growth. Many indicators among the wood- 
inhabiting fungi show continuous occurrence of dead 
wood. This type of continuity only exists in virgin or 
almost virgin forest, and in such forests the other types of 
continuity are also present.

It is important to differentiate between these levels of 
continuity. A forest with continuity in bottom-, field- and

Tabell 2. Hotkategori och florapoäng för de indikatorarter 
som Steget före använder. Arter markerade med en aste
risk (*) finns beskrivna i Floravärd i skogsbruket - artdel 
(Ingelög m fl 1987).
Table 2. Species which are used by One step ahead as 
indicators for natural forest. An asterisk denotes that the 
species is descibed in Ingelög et al. (1987). The figures to 
the right are categories of threat in the Swedish Red list, 
and flora points used by the project.

Kärlväxter

Actaea erythrocarpa röd trolldruva* 3-4
Actaea spicata trolldruva
Agrostis clavata köseven* 3-4
Athyrium crenatum ryssbräken* 1-6
Athyrium filix-femina majbräken 
Calla palustris missne
Calypso bulbosa norna* 3-4
Cardamine ßexuosa skogsbräsma* 6-1
Carex disperma spädstarr 6-1
Carex rhynchophysa älvstarr* 3-4
Carex tenuiflora tågstarr* 4-3
Circaea alpina dvärghäxört* 6-1
Convallaria majalis liljekonvalj
Cypripedium calceolus guckusko* 4-3
Cystopteris montana finbräken* 6-1
Daphne mezereum tibast
Epipogium aphyllum skogsfru* 4-3
Galium trißorum myskmåra* 4-3
Geranium sylvaticum midsommarblomster 
Goody era repens knärot* 6-1
Listera cordata spindelblomster* 5-2
Lonicera caerulea blåtry
Lycopodium clavatum mattlummer* 5-2
Malteuccia struthiopteris strutbräken 
Moneses uniflora ögonpyrola* 6-1
Montia fontana källört* 6-1
Oxalis acetosella harsyra 
Paris quadrifolia ormbär 
Petasites frigidus fjällskråp 
Platanthera bifolia nattviol
Poa remota storgröe* 4-3
Polygonatum verticillatum kransrams* 6-1
Prunus padus hägg 
Pteridium aquilinum örnbräken
Ranunculus lapponicus lappranunkel* 4-3
Ribes nigrum svarta vinbär 
Ribes rubrum röda vinbär 
Rosa majalis kanelros
Viola selkirkii skuggviol* 4-3

Lavar
Bryoria nadvornikiana violettgrå tagellav* 3-4
Calicium adaequatum mörkhövdad spiklav* 1-6
Cetraria juniperina enlav 
Chaenotheca Chlorella
Chaenotheca chrysocephala grynig knappnålslav 
Chaenotheca (Coniocybe) gracillima brunpudrad 

knappnålslav* 4-3
Chaenotheca laevigata nordlig knappnålslav* 2-5
Chaenotheca phaeocephala brun nållav 
Chaenotheca subroscida
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Tabell 2 (forts)

Chaenothecopsis viridialba 3-4
Cladonia parasitica dvärgbägarlav* 4-3
Collema curtisporum liten aspgelélav* 1-6
Collema flaccidum slanklav
Collema fragrans rosettgelélav 2-5
Collema furfltraceum stiftgelélav* 2-5
Collema nigrescens läderlappslav* 2-5
Collema occultatum 2-5
Conotrema populorum 3-4
Cybebe (Coniocybe) gracilenta smalskaftlav* 2-5
Cyphelium inquinans sotlav
Cyphelium carelicum liten sotlav* 3-4
Cyphelium pinicola fjällsotlav* 2-5
Cyphelium ti gillare ladlav 
Dimerella pineti
Evernia divaricata ringlav* 2-5
Evernia mesomorpha* grenlav 
Evernia prunastri slånlav
Heterodermia speciosa elfenbenslav* 1-6
Hypogymnia austerodes mörk blåslav* 6-1
Hypogymnia bitteri knottrig blåslav* 6-1
Hypogymnia vittata skuggblåslav* 6-1
Lecidea epizanthoidiza 3-4
Leptogium teretiusculum 
Lobaria pulmonaria lunglav 
Lobaria scrobiculata skrovellav
Microcalicium ahlneri kortskaftad ärgspik* 2-5
Microcalicium arenarium 3-4
Pannaria conoplea grynlav* 2-5
Pamaria mediterranea 2-5
Parmeliella plumbea blylav* 2-5
Peltigera collina grynig filtlav
Phaeocalicium populneum 3-4
Phaeocalicium praecedens 3-4
Ramalina dilacerata späd brosklav 
Ramalina farinacea mjölig brosklav 
Ramalina thrausta trådbrosklav* 1-6
Schismatomma pericleum (abietinum) rosa eklav 2-5 
Sclerophora (Coniocybe) coniophaea rödbrun 

knappnålslav* 4-3

Svampar
Amylocystis lapponica lappticka* 3-4
Antrodia albobrunnea 3-4
Antrodia crassa* 1-6
Antrodia crustulina* 1-6
Antrodia heteromorpha tickmussling 
Antrodia macro
Antrodia pulvinascens 3-4
Antrodiella citrinella
Antrodiella parasitica
Bankera fuligineoalba talltaggsvamp
Bankera violascens grantaggsvamp

Bjerkandera adusta svedticka 
Boletopsis grisea tallgråticka 
Caloporus taxicola blodticka 
Clavaria purpurea purpurfingersvamp 
Climacocystis borealis trådticka
Craterocolla cerasi/insignis rödkrös 3-4
Cystostereum murraii doftskinn* 4-3
Daedalopsis septentrionalis skivticka 
Datronia mollis svartticka
Dichomitus squalens 1 -6
Fomitopsis rosea rosenticka* 4-3
Geastrum pectinatum kamjordstjärna 
Gloeporus pannocinctus* 2-5
Gloiodon strigosus borsttagging* 4-3
Hapalopilus salmonicolor laxticka 4-3
Hapalopilus nidulans lysticka
Hapaloporus odorus doftticka* 2-5
Hericium coralloides koralltaggsvamp
Heterobasidion annosum rotticka
Hydnotrya michaälis barrtryffel 1-6
Inonotus rheades rävticka
Ischnoderma benzoinum sotticka
Junghuhnia collabens blackticka* 2-5
Junghuhnia luteoalba 3-4
Kavinia alboviridis gröntagging 4-3
Laurilia sulcata taigaskinn* 3-4
Microglossum viride grön jordtunga 
Microstoma protracta tulpanskål
Onnia leporina harticka* 4-3
Osmoporus odoratus luktticka
Osmoporus protractus tallstockticka 3-4
Oxyporus corticola arkticka 
Oxyporus populinus lönnticka 
Perenniporia medulla-panis var. multistratosa 

brödmärgsticka* 3-4
Perenniporia pulchella
Perenniporia subacida 1 -6
Phaeolus schweinitzii grovticka
Phellinus chrysoloma granticka
Phellinus ferrugineofuscus ullticka* 4-3
Phellinus nigrolimitatus gränsticka* 4-3
Phellinus pini tallticka
Phellinus viticola vedticka
Phlebia centrifuga rynkskinn* 3-4
Piloporia sajanensis
Podostroma alutaceum klubbdyna 3-4
Pseudographis pinicola
Sarcodon glaucopus blåfotad taggsvamp 4-3
Sarcosoma globosum bombmurkla* 2-5
Skeletocutis stellae* 3-4
Skeletocutis tschulymica ostticka* 2-5
Trichaptum laricinum violmussling 
Tyromyces mollis kötticka
Tyromyces placenta 2-5
Tyromyces sericeomollis

tree-layers can stand selective cutting without losing its 
conservancy value, but a forest with continuity of dead 
wood cannot stand any type of forestry.

In spruce forests of northern Sweden the degree of 
continuity in presence of dead wood can be estimated from

the occurrence of five wood-inhabiting fungi (see Fig. 5). 
The presence of these species shows good correlation with 
presence of other threatened plants and animals.

The description and evaluation of forest areas is made 
easier with the help of floristical points. Each of the



threatened species gets points according to a scale which 
is the reverse of its category of threat: A species in 
category 1 gets 6 points, a species in category 2 gets 5, 
etc. The points are summed for each plant group separately 
as well as totally. This is a useful measure of biological 
quality. However, it is crude because it is dependent on 
number of visits in the area, time of the year, selection of 
indicator species, and so on. It has turned out that the 
floristical points also stimulate field workers to find more 
species.

Forest types
We have investigated pine forests, mixed forests with 
deciduous trees, mixed forests with great sallow Salix 
caprea and aspen Populus tremula, and spruce forests. 
Because forestry came late to the inner parts of N Sweden, 
and because the pine forests were first exploited, a rela
tively great part of the ground which is now used for 
forestry for the first time is more or less virgin spruce 
forest. They are usually rich in species of lichens and 
fungi, but fairly poor as regards vascular plants. Indicator 
species are, however, more numerous in forests with good 
supply of nutrients and/or moving subsoil water.

The method of inventory here presented has made it 
possible to survey vast areas and find the forests with great 
biological values. The method also makes it possible to 
evaluate the forests with regard to biological quality, and 
it gives information on how they should be managed to 
preserve this quality. From 1990 on, the National Board 
of Forestry and the National Environmental Protection 
Board also use the method.
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granskog i Luottåive, Jokkmokk. - Foto Rolf Lundqvist, 
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Steget före i det glömda landet 
MATS KARSTRÖM 

Karström, M. 1992: Steget före i det glömda landet. [Habitats and rare species in virgin forests 
of northernmost Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 86: 115-146. Lund. ISSN 0039-646X. 

The forests of northernmost Sweden, previously almost uninvestigated, are a refuge for many 
plants. Riverine spruce forest and coniferous forest with Salix caprea and Populus tremula are 
especially rich in threatened species. The fungi Antrodiella citrinella and A. parasitica are new 
for Sweden. Agrostis clavata, Lonicera caerulea, the lichens Collema cunisporum (50 localities), 
C. fragrans and C. furfuraceum, and the fungi Antrodia pulvinascens, A. macra, Gloiodon 
strigosus, Junghuhnia collabens, Perenniporia medul/a-panis var. multistratosa, Pi/oporia 
sajanensis, Podostroma a/utaceum, and Sarcosoma globosum are new for Lule lappmark. The
lichens Ramalina thrausta, Evernia divaricata, E. mesomorpha, Calicium adaequatum and the
fungus Haploporus odorus have been found on numerous localities. Two vast virgin forests,
J elka and Rimakåbbå, are described. The National Forest Enterprise plans to clear-fell Rimakåbbå
and the richest parts of Jelka. Only 0.34 % of Swedish forests below the prealpine area is
protected. The most threatened species do not grow in the reserves, because they are usually
infertile and lie in extreme climatic situations. On an average one locality with endangered and
vulnerab/e species disappears each day in the commune of Jokkmokk. To preserve the biological
diversity of forests in northern Sweden, protected areas must be delimited according to 
biological, not economic, criteria. They must have natura! boundaries, and many more productive
forests must be protected. Forestry in virgin forests must be forbidden, and threatened species
must be formally protected.

Mats Karström, Alstigen 9, S-960 30 Vuollerim, Sweden. 

Jag minns en julidag härom året i Sveriges förmodligen 
värsta mygg_hål, de sumpiga urskogarna mellan Saggat och 
Peuraure. Anda från morgonen hade vi plumsat genom 
blötmyrar, snärjt in oss i videsnår och klättrat över vind
fällen, risiga, spärrgreniga granar med metertjocka stam
mar. Det var åska i luften, man andades in idel orörlig, 
kvävande hetta, och myggen var som vansinniga. Tjocka 
moln av mygg sprutade upp ur vartenda snår, flimrade 
som grå dimma framför synfältet och fyllde rymden med 
ett surr som steg upp i allt gällare och hetsigare diskant. 
Ögonen svullnade igen av myggbett, halsen svällde upp 
som hakpåsen på en pelikan, fingrarna spretade stela som 
sprängfärdiga prinskorvar från h�nder, röda och svullna 
som blodapelsiner, och febern brann i ådrorna och gjorde 
benen tunga och mjuka som mjölsäckar. Och fram på 
eftermiddagen kom knotten. De tvekade inte som myggen, 
de kom farande i frenetiska hagelsvärmar och bet ögon
blickligen - i ögonvrårna så att blodet sipprade i rännilar 
på ömse sidor näsan, bakom öronen, på läpparna, mellan 
fingrarna. Då blev jag hysterisk. Jag nekade att gå ett steg 
vidare, sjönk ner på de våta mosstuvorna vid Tjuskaures 
sumpiga strand, höljde över mig med regnk.läderna och 
förbannade den dag som sett mig födas. !Sten Selander 
1949] 

De flesta människor ser än idag Norrbottens 
skogsland som något enahanda och mycket art-

fattigt, en plats där knappast något speciellt i 
växt- eller djurväg finns, och där det för bota
nisten inte ens är värt att stanna till på den vidare 
färden mot fjällen och de stora naturupplevel
serna. 

Denna syn på skogslandet har lett till att 
mycket få biologer ägnat sig åt att utforska Norr
bottens inland - det glömda landet. Bristen på 
kunskap om djur- och växtarters utbredning i 
denna nordliga del av Sverige har lett till att det 
glömda landet tydligt framträder som en stor vit 
fläck på många utbredningskartor (fig 1). 

Jag skall här sammanfatta fynd och erfaren
heter efter fem års arbete i Steget före, Natur
skyddsföreningens i Jokkmokk skogsgrupp. In
venteringsmetodiken beskrivs i en separat artikel 
i detta nummer av SBT. 

Med denna sammanfattning vill jag visa hur 
felaktig synen på skogslandet varit. Det glömda 
landet har visat sig vara en sista hemvist för 
många djur och växter som tidigare haft en vid 
utbredning i landet. Här finns skogstyper och 

1 



116 Mats Karström SVENSK BOT. TIDSKR. 86 (1992)

TrådbrosklavStiftgelélav

Fig 1. Utbredningen av stiftgelé
lav och trådbrosklav i Sverige. 
Dessa lavar illustrerar bristen 
på inventeringar i det glömda 
landet. Muddus nationalpark 
framträder dock som en prick på 
kartan över trådbrosklav. - Ur 
Ingelög m fl 1987.
The known distribution of Col- 
lema furfuraceum (left) and 
Ramalina thrausta (right) in 
Sweden (from Ingelög et al. 
1987). The maps illustrate the 
poor knowledge of the flora in 
the forests of northernmost Swe
den. The parish of Jokkmokk is 
marked; cf. Figs. 17 and 6 for 
actual knowledge in this area.

arter som har betydelse när det gäller biotop- och 
artbevarande även internationellt. Hur skogsbru
ket, de svenska myndigheterna och politikerna 
hanterar dessa unika naturvärden utgör därmed 
en måttstock på Sveriges internationella trovär
dighet i naturvårdsarbetet.

Utarmning - en översikt
Skogsbruket i Sverige startade i de södra delarna 
av landet och har sedan expanderat norrut. I 
Norrland exploaterades skogarna vid kusten först 
och sedan har skogsbruket gått vidare västerut, 
närmare och närmare fjällen. Skogsbruket kom 
alltså sist till Norrbottens inland, och först i slutet 
av 1800-talet blev skogen i Lappland intressant 
som industriråvara. I början tog man mest tall, 
och det kom att dröja ända fram till massaindust
rins framväxt innan granskogarna började avver
kas storskaligt. Detta har lett till att det i Lapp
land, och då särskilt i norrbottensdelen, än idag 
finns kvar skogar som är så gott som helt opåver
kade av människan.

Två exempel - trådbrosklav och ringlav
Samtidigt som naturskogarna försvunnit har de 
arter som är bundna till skogar med lång kon
tinuitet minskat eller försvunnit. Trådbrosklav 
Ramalina thrausta och ringlav Evernia divaricata 
är exempel på arter som har gått starkt tillbaka.

Trådbrosklav förekommer i större delen av Sve
rige (fig 1) men har på senare tid minskat oro
väckande (Ingelög m fl 1987). Ahlner (1948) 
beskriver 137 lokaler i Uppland, men den är inte 
återfunnen på någon. Även i Gästrikland och 
Hälsingland tycks minskningen vara 100 % 
(Ståhl 1985). Minskningen är inte riktigt lika stor 
längre norrut i landet. I Västerbotten är den ca 
85 % - laven är återfunnen på tre av sammanlagt 
ca 20 gamla lokaler (Esseen opubl).

Från Lule lappmark finns två gamla fynd vid 
Muddusjokk i Muddus nationalpark (Ahlner 
1948). Fynden är på klippa och trådbrosklaven 
finns fortfarande kvar. På senare år har inga 
nyfynd av trådbrosklav gjorts i Uppland, Gäst
rikland eller Västerbotten. I Hälsingland har ett
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JELKA

RIMAKÅBBÄ

^JOTTÅIVE

Fig 2. Skyddsvärda skogar i Jokkmokks socken (kommun), inventerade av Steget före. Områden markerade med rött 
är oskyddade och hotas därför av skogsbruk, medan de två områden, Luottåive och delar av Jelka, som är markerade 
med grönt, är skyddade som domänreservat. Skogsodlingsgränsen (den heldragna linjen) drogs upp av Domänverket 
på 1950-talet. Ovanför den bedrev Domänverket inget skogsbruk. 1978 började man planera för skogsbruk ovanför 
skogsodlingsgränsen och 1980 beslöt man att börja bedriva skogsbruk i fjällnära skogar.

Forests with great nature conservancy values in the parish of Jokkmokk, investigated in the project One step ahead. 
Red areas are not protected and are therefore threatened by forestry. The two green areas, Luottåive and parts of Jelka, 
are Domän reserves (Crown reserves). The limit, Skogsodlingsgränsen, was drawn in the 1950s by the National Forest 
Enterprise of Sweden (Domän). Above this limit forestry was not practised. In 1980, however, the same authority 
started forestry in the prealpine forest above this limit.

nyfynd gjorts. Under samma tid har vi gjort 45 
nyfynd. På 43 lokaler växer trådbrosklaven på 
träd, på två både på träd och klippa.

Ringlav, en flera decimeter lång hänglav, visar 
en liknande tillbakagång. Av Ahlners 27 lokaler 
från 1940-talet i Gävle kommun kunde endast 
två återfinnas (Ståhl 1985). Det är en minskning 
på 93 %. I Västerbotten tycks ringlaven vara 
utgången, då inga återfynd gjordes på någon 
av de sex tidigare kända lokalerna (Esseen 
opubl).

I Jokkmokks socken kunde däremot samtliga 
Ahlners tre lokaler återfinnas. Två av dem var 
delvis förstörda, genom skogsbruk respektive 
vattenkraftutbyggnad, medan den tredje, belägen 
i Muddus nationalpark, troligen såg ut som på 
1940-talet.

Ringlaven har sin största utbredning i de cent
rala delarna av östra Sverige (fig 3). Intressant är 
den sedan 1864 kända, isolerade förekomsten i 
Lule lappmark. Genom våra 71 nyfynd har den 
kända utbredningen vidgats, och denna isolerade 
förekomst representerar ringlavens nuvarande 
huvudutbredning i Sverige.

Förutom skogsbruket bär luftföroreningarna 
skulden till att de båda hänglavarna gått så starkt 
tillbaka. 1 Gävle kommun kunde man konstatera 
att ringlav hade bytt växtplats från gran till en. 
Förändringen har att göra med det ökade ut
släppet av försurande ämnen i luften (Andersson 
1984). I Dalarna har trådbrosklav minskat 
snabbare på gran än på klippa (Hermansson 
opubl), vilket också torde bero på luftförore
ningar.
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BombmurklaRinglav

Fig 3. Utbredningen av ringlav 
och bombmurkla i Sverige. 
Intressant är den isolerade före
komsten av ringlav i Lule lapp
mark. - Ur Ingelög m fl 1987.
The known distribution of Ever- 
nia divaricata (left) and Sarco- 
soma globosum (right) in Swe
den (from Ingelög et al. 1887). - 
The isolated occurrence for E. 
divaricata in Lule lappmark is 
evident; cf. Fig. 5 for actual 
knowledge in the parish of 
Jokkmokk. - Sweden has the 
majority of the known localities 
for the spectacular fungus S. 
globosum (Fig. 8), and therefore 
we have great responsibility for 
its survival.

De många nyfynden i det glömda landet, en 
hög andel fynd av trådbrosklav på gran och fynd 
av ringlav med fruktkroppar beror både på att det 
finns mycket naturskog kvar och på att luften är 
förhållandevis ren (Bernes & Grundsten 1991). 
Det är avgörande för dessa arters framtid i 
Sverige att de livskraftiga förekomsterna i det 
glömda landet bevaras.

Älvnära granskogar
Älvdalarna har alltid haft en speciell betydelse 
för människor, djur och växter. När stenålders- 
folket för ca 6000 år sedan först bosatte sig i dessa 
trakter var det just där Stora och Lilla Luleälv 
möts vid Vuollerim. Vid den tidpunkten nådde 
Östersjöns strand ända till Vuollerim, och förut
sättningarna för jakt, fiske och transporter var de 
bästa. Även de människor, som senare kommit 
att bosätta sig i Lappland, har valt platser i 
anslutning till älven.

Trots att människan under så lång tid nyttjat 
älvdalen, först dess skogar och senare för vatten
kraftutbyggnad, finns några av de högsta natur

värdena än idag kvar i anslutning till Luleälven. 
Särskilt intressanta är de lägre delarna av älv
dalen, nedanför Messaure och Jokkmokk, där 
man kan finna landets rikaste förekomster av 
flera hotade växter. Att de finns just här beror på 
att älvdalen tillhör Lappland samtidigt som den 
endast ligger 50-100 m ö h. Skogarna är endast 
lite påverkade av människan samtidigt som det 
gynnsamma klimatet gör att arter, som normalt 
inte hör hemma i Lappland, kan trivas. Särskilt 
väl har sedimentraviner och kursudalar (djupa 
kanjonliknande raviner i berggrunden som bildats 
av inlandsisens smältvatten) klarat sig från 
skogsbruk. De är bevuxna med gran och är 
också så svårtillgängliga att de ofta fått stå helt 
ifred.

Lavar
Trådbrosklav är en karaktärsart i dessa älvnära 
granskogar. Av Steget föres 45 nya lokaler ligger 
nästan samtliga i anslutning till älvdalen med 
biflöden (fig 6), och de rikaste förekomsterna är 
i raviner. De flesta lokalerna ligger 50-130 möh
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Fig 4. Trådbrosklav är en ljus hänglav med förökningskroppar (soral) som gör att den ser ut som om den är doppad i 
mjöl. Laven är utrotningshotad i Sverige.
Ramalina thrausta is regarded as endangered in Sweden.

och i de sedimentraviner som bildats under högsta 
kustlinjen. Fynden i Muddus nationalpark, utan
för Jokkmokk och utanför Kvikkjokk avviker 
genom att ligga 230-320 möh.

På samma träd som trådbrosklav kan man finna 
de hotade knappnålslavarna Chaenothecopsis 
viridialba, rödbrun knappnålslav Sclerophora 
coniophaea och liten sotlav Cyphelium kareli- 
cum. Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri och 
späd brosklav Ramalina dilacerata är två ytter
ligare gammelskogsindikatorer som brukar 
kunna växa på samma träd som trådbrosklav.

I samma miljö växer fler hotade knappnåls
lavar. Brunpudrad knappnålslav Chaenotheca 
gracillima, nordlig knappnålslav C. laevigata 
och kortskaftad ärgspik Microcalicium ahlneri 
brukar vara möjliga att finna, medan smalskaftlav 
Cybebe gracilenta bara förekommer ibland.

Om man letar på gråalskvistar brukar det inte 
dröja så länge innan man hittar en knappnålslav 
med brungrönt skaft och svart cigarrformat

huvud. Mörkhövdad spiklav Calicium adaequa- 
tum var tidigare känd från endast tre lokaler i 
Sverige (Ingelög m fl 1987). Den har en älvnära 
utbredning (fig 7) som påminner om trådbrosk- 
lavens och växer på platser med god trädkonti
nuitet och hög luftfuktighet, t ex efter bäckar och 
i raviner. Mörkhövdad spiklav är inte riktigt lika 
känslig för kulturpåverkan som trådbrosklav. De 
flesta fynden är på gråal och endast enstaka fynd 
är på sälg- och aspkvistar.

Bombmurkla
En juninatt 1989 besökte jag en älvnära örtrik 
granskog. Bland harsyra Oxalis acetosella, norna 
Calypso bulbosa, myskmåra Galium triflorum 
och röd trolldruva Actaea erythrocarpa växte det 
rikligt med bombmurklor Sarcosoma globosum. 
Bombmurklan är en stor skålsvamp, som är fylld 
med en geléaktig vätska, vilket gör den för
vånansvärt tung. Fyndet kom som en glad över-
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Fig 5. Ringlavens utbredning i Jokkmokks socken. Laven växer på gamla granar vid bäckar och är till skillnad från 
trådbrosklav en art som sällan växer i anslutning till älvdalen. - O gammal lokal (Ahlner 1948). «- Förekomst av 
fruktkroppar (apothecier).
The distribution of Evernia divaricata in the parish of Jokkmokk. The lichen grows on old spruces along hrooks. It is 
rarely found in the river valley, in contrast to, e.g. Ramalina thrausta (fig. 6). - O old locality (Ahlner 
1948). «- With apothecia.

raskning, då arten är sällsynt och norrlands- 
fynden varit mycket få (fig 3). Bombmurklan har 
i Sverige en östlig utbredning med tyngdpunkt i 
Mälardalen, där den växer under gran i betade 
skogar med god kontinuitet (Martinsson & Nitare 
1986). Sverige har de flesta kända växtplatserna 
i världen, varför vi har ett internationellt ansvar 
för arten (Naturvårdsverket 1990).

Vid ett återbesök i den älvnära granskogen kunde 
vi räkna till minst 360 fruktkroppar, vilket gör 
den till en av landets rikaste lokaler. En av de 
största bombmurklorna vägde 480 g. Fortsatta 
inventeringar har lett till att vi hittat den på 
ytterligare 7 platser.

På samtliga 8 lokaler växer den tillsammans 
med trådbrosklav - deras krav på granskogar med 
lång trädkontinuitet är gemensamt. Bombmurkle- 
skogarna är belägna så att de har ett gynnsamt 
lokalklimat, t ex i raviner på norrsidan av älven, 
vilket gör att de är exponerade mot söder. Loka
lerna ligger i den nedre delen av älvdalen (fig 6),

och det är bara bombmurkleskogen i Jokkmokk, 
230 m ö h, som ligger över högsta kustlinjen. De 
flesta fynden har gjorts i slutet av maj och i början 
av juni, precis när snön försvunnit, men vi har 
sett rester av fruktkroppar ända in i augusti.

Klubbdyna Podostroma alutaceum och borsttag- 
ging Gloiodon strigosus är två hotade svampar 
som inte tidigare varit kända från Lule lappmark 
(Databanken för hotade arter och Naturvårds
verket 1991, Ingelög m fl 1987) och som också 
påträffas i samma skogstyp.

Kärlväxter
Aven bland kärlväxterna finns många arter som 
är bundna till älvnära granskogar. Röd troll
druva, norna och skuggviol Viola selkirkii är tre 
hotade arter med något olika utbredning. Röd 
trolldruva förekommer efter hela älvdalen med 
en stor del av växtplatserna nära fjällen, medan
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Fig 6. Utbredningen av trådbrosklav (•) och bombmurkla («-) i Jokkmokks socken. Båda arterna förekommer främst 
i älvnära granskogar med lång kontinuitet.
The distribution of Ramalina thrausta (•) and Sarcosoma globosum («-) in the parish of Jokkmokk. Both species 
mainly occur in spruce forest with a long continuity in the neighbourhood of the river.

norna (fig 9) och skuggviol förekommer i den 
nedre delen av älvdalen.

Köseven Agrostis clavata och blåtry Lonicera 
caerulea är två sällsynta arter som tidigare inte 
är funna i Lule lappmark. Köseven är funnen på 
9 lokaler nedanför Messaure med en koncentra
tion i ravinerna nedanför Vuollerim, medan blå
try är funnen i en trådbrosklavravin 1 mil nedan
för Vuollerim.

Blandskogar med sälg och asp
De skogar som har stort inslag av sälg och asp 
har visat sig ha mycket höga naturvärden. Man 
kan finna sådan blandskog på tidigare brunna 
områden på norrsluttningar av berg, i kanter av 
myrar och vätar och i anslutning till bäckar och 
kallkällor.

Doftticka
När man rör sig i dessa lövrika skogar kan man 
ibland få känna en stark och behaglig doft av

kumarin eller anis. Om man då börjar söka i 
riktning mot vinden brukar man snart bli stående 
framför en gammal grov sälg, där den gräddvita 
dofttickan Haploporus odorus, eller nordlig 
anisticka som den också kallas, växer. Dofttickan 
har varit känd länge i Sverige och redan Linné 
berättar i sin lappländska resa att den "fordom 
bruktes av ungkarlar till att framkalla kärlek hos 
pigorna och förvärva deras ynnest". Dofttickan 
har använts för att ge doft i linneskåp, och det 
händer faktiskt än idag att den hamnar i linne
skåpet. Det sägs även att den höll malen 
borta. Man kunde också stoppa små bitar i skjort- 
fickan eller i sängbotten för att det skulle lukta 
gott.

Dofttickan är på stark tillbakagång, och trots 
att den är så iögonenfallande var endast 16 tidi
gare fynd kända i Sverige (Ingelög m fl 1987). I 
Norge ansågs den utgången men upptäcktes på 
nytt i Gudbrandsdalen 1991 (Gaarder muntl). 
Även i Finland har den gått tillbaka och finns 
numera nästan bara kvar i skyddade skogar (Nie- 
melä 1971).
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Fig 7. Mörkhövdad spiklav har en älvnära utbredning och växer på kvistar av främst gråal på platser med god 
trädkontinuitet och hög luftfuktighet. Arten var tidigare bara känd från tre lokaler i Sverige (Ingelög m fl 1987).
Calicium adaequatum is also restricted to the neighbourhood of the river. It usually grows on twigs of Alnus incana in 
places with a long continuity of tree growth and high air humidity. This species was previously known from only three 
Swedish localities (Ingelög et al. 1987).

Eftersom doften kan kännas upp till 50 m är 
dofttickan känd bland dem som vistas mycket i 
skogen. Jag har även hört den kallas luktticka 
eller luktkjuka, sälgticka eller sälgkjuka och 
muso. Flera personer har berättat att den var 
vanligare förr men att den försvunnit genom 
kalhuggning. Tidigare var det vanligt att man 
högg ner alla storsälgar så att de skulle skjuta 
skott till älgarna. Enligt Lundström i Messaure 
gård sades när han var grabb att älgarna vittrade 
doftticka för att hitta sälg.

Glädjande nog har vi hittat dofttickan på fler 
än 220 lokaler (fig 13), vilket kan låta mycket. 
Men den växer ofta bara på någon enstaka sälg. 
Vi har också kunnat konstatera att blandskogar 
med sälg och asp kanske är den skogstyp som 
snabbast försvinner genom kalavverkning, trots 
att floravårdsboken (Ingelög m fl 1987) säger att 
lokaler där dofttickan finns kvar måste skyddas. 
En stor del av våra växtplatser har redan förstörts 
genom skogsbruk.

Doftticka växer ofta tillsammans med lunglav 
Lobaria pulmonaria (Andersson & Appelqvist 
1987, Hallingbäck 1986), och de båda arterna är 
utmärkta indikatorarter för en skogstyp som 
hyser många hotade djur och växter.

Liten aspgelélav
Tillsammans med sälg växer det ofta asp. Asp har 
visat sig vara ett av de intressantaste trädslagen 
när man söker hotade lavar. På aspstammarna 
kan det växa flera arter gelélavar Collema. Gelé
lavar är mörka, grönbruna till svarta bladiavar, 
som sväller i väta. De flesta av de gelélavar som 
växer på träd är på tillbakagång (Degelius 1954, 
Ingelög m fl 1987, Floravårdskommittén för 
lavar 1987, Hallingbäck 1991).

En av de ovanligaste arterna är liten aspgelélav 
Collema curtisporum, som tidigare endast var 
känd från 9 platser i världen (Degelius 1954, 
1974): en i USA, Italien och Norge, två i Finland
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och fyra i Sverige (fig 16). De tidigare svenska 
lokalerna ligger i Jämtland, Åsele lappmark och 
Pite lappmark. Fyra svenska fynd hade gjorts, tre 
vid vattenfall, på björk, gran och rönn, det fjärde 
på björk vid en sjö.

Steget föres inventeringar i det glömda landet 
har visat att liten aspgelélav är en karaktärsart i 
blandskogar med asp. Särskilt väl trivs den på 
norrsluttningar, i anslutning till platser med rör
ligt markvatten, och vid bäckar och vätar. Samt
liga fynd är på asp. Alla fynd har gjorts i skog 
utom ett: där växer arten exponerat i en liten 
aspdunge invid ett boningshus vid Stora Lule- 
älven.

Liten aspgelélav är idag påträffad på 50 lokaler 
spridda över hela den skogsklädda delen av 
Jokkmokks socken (fig 15). Den har tyngd
punkten i sin utbredning i nedre delen av sock
nen, på de lövrika bergen runt Vuollerim, men 
har även rika förekomster i en del fjällnära sko
gar. I övriga Norrbotten är den påträffad på ett 
15-tal nya lokaler (Naturskyddsföreningens
skogsgrupper, muntl). Nära kusten finns den
även på aspar som växer exponerat, t ex i kanten
av klapperstensfält. Från Västerbottens län finns
två nyfynd: Lycksele lappmark, Altarliden, utan
för Rusksele, på asp (Gudrun Norstedt) och Åsele
lappmark, Skalbergets domänreservat, på asp
(Sture Gustafsson 911, UPS).

Liten aspgelélav brukar vara några cm stor 
och har brunröda konvexa fruktkroppar (apo- 
thecier).
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Fig 8. Bombmurkla och norna i en älvnära granskog vid 
Messaure.
Sarcosoma globosum and Calypso bulbosa in spruce forest 
close to the river at Messaure.

Andra lavar
Tillsammans med liten aspgelélav växer ofta stift- 
gelélav Collema fiirfuraceum. Stiftgelélav saknar 
vanligen fruktkroppar och är rynkig med små 
stiftlika utskott (isidier), vilket ger den ett 
utseende som påminner om paddhud. Den är hos 
oss påträffad på något fler platser än liten 
aspgelélav. Utbredningarna skiljer sig något åt 
genom att stiftgelélav i stort sett saknas i socknens 
mellersta, mest kontinentala, del (fig 17). Den 
var tidigare ej påträffad i Lule lappmark och är 
ett av de bästa exemplen på hur dåligt inventerat 
det glömda landet varit (fig l). På samtliga 
lokaler utom fyra växer den enbart på asp. De 
fyra undantagen är fjällnära fynd vid Kvikkjokk, 
Björkudden och Saltoluokta. På dessa lokaler 
växer den, förutom på asp, även på sälg, hägg 
och rönn.

Av andra hotade gelélavar är läderlappslav 
Collema nigrescens, rosettgelélav C. fragrans 
och C. occultatum också funna på lövträd i 
blandskogar. Läderlappslav är funnen på asp 
eller sälg på tre lokaler nära Kvikkjokk, rosett
gelélav är funnen på asp på en lokal 16 km söder 
om Vuollerim, medan Collema occultatum är 
funnen på rönn på ett 10-tal lokaler, på asp på två 
lokaler, på sälg på en och på björk på en. Rosett
gelélav var tidigare ej funnen norr om Mälardalen 
(Databanken för hotade arter och Naturvårds
verket 1991).

Även bland skorplavarna finns flera hotade 
arter. Conotremapopulorum bildar ljusa band på 
aspstammar (Gilenstam 1969). I aspkronorna 
växer två arter knappnålslavar av släktet Phaeo- 
calicium. P. populneum förekommer ofta medan 
P. praecedens är ovanligare och tycks bunden
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Fig 9. Nornan har sin huvudutbredning i älvnära gran
skogar i den nedre delen av älvdalen. Endast Steget föres 
fynd är markerade.
Calypso bulbosa is mainly found in spruce forest in the 
lower parts of the valleys of the river Lule älv. Only 
recent finds made in the project One step ahead are 
mapped.

till platser med högre luftfuktighet, t ex vid 
bäckar.

Svampar
Vi har funnit några hotade vedsvampar på asp: 
tickan Antrodia pulvinascens och taggsvamparna 
borsttagging Gloiodon strigosus och gröntagging 
Kavinia alboviridis. Borsttagging är förutom på 
asp också påträffad på sälg.

Det var överraskande att på hösten 1991 finna 
rosenticka Fomitopsis rosea på en grov asplåga. 
Rosenticka var tidigare bara känd på gran i 
Sverige (Ingelög m fl 1987). Förutom drygt 250 
fynd på gran har vi gjort två på lågor av tall, och 
1991 hittade vi den också på en låga av gråal vid 
Kvikkjokk.

På sälg har vi vid två tillfällen funnit en röd- 
aktig gelésvamp med urnlika pyknid. Den har 
visat sig tillhöra släktet Craterocolla, som inne
fattar en eller möjligen två svenska arter (Ryman 
& Holmåsen 1984). Den är hotad (Floravårds- 
kommittén för svampar 1991). Ytterligare en 
hotad art är rosa eklav Schismatommapericleum,
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Fig 10. Barrblandskog med asp och sälg är en biotop som 
Sverige har ett internationellt ansvar för. - Aspberget
1990-08-24.
Sweden has an international responsibility to preserve 
coniferous forest with intermixed Populus tremula and 
Salix caprea. This is a habitat with a great number of 
threatened species.

som också förekommer på sälg i de mest orörda 
blandskogarna.

En bortglömd biotop
Dessa blandskogar är ofta påverkade av männi
skan genom plockhuggning. De hotade arter som 
är bundna till asp och sälg har dock inte påverkats 
i någon större utsträckning. Arter som indikerar 
lång kontinuitet av granskog är mer känsliga för 
påverkan. De har ofta minskat i frekvens eller 
försvunnit.

Blandskog med sälg och asp är en i naturvårds- 
sammanhang föga uppmärksammad skogstyp, 
trots att Sverige har ett internationellt ansvar
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Fig 11. Sören Strandberg har hittat doftticka på en gammal 
sälg. Strax ovanför dofttickan växer också lite lunglav. De 
båda arterna är utmärkta indikatorer för en skogstyp som 
hyser många hotade djur och växter.
Haploporus odorus on a trunk of Salix caprea. Lobaria 
pulmonaria grows just above the fungus. These two spe
cies are excellent indicators for a forest type with many 
threatened plants and animals.

för denna biotop. De flesta av dessa skogar 
saknar idag skydd och kan vara borta inom några 
få år.

Skogar med höga naturvärden
Vi har hittat ca 500 skogar med växter i hotkate
gori 1-2. Områdena varierar mycket i storlek. 
De minsta kan vara små skogsrester som är 
mindre än en hektar, medan de största är större 
än 100 km2 (10 000 ha).

Fig 12. Rik förekomst av lunglav på sälg. Laven blir 
vackert grön när den är fuktig.
A large stem of Salix caprea covered with Lobaria pul
monaria.
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Fig 13. Dofttickan är, eller kanske snarare var, en karaktärsart för blandskogar med sälg och asp. Arten är funnen på 
fler än 220 lokaler, men växer i en skogstyp som mycket snabbt försvinner genom kalavverkning. Dofttickan blir 
ovanlig nära fjällen trots att det finns mycket sälg i den fjällnära skogen.
Haploporus odorus (Fig. 11) is a characteristic species for mixed forests with Salix caprea and Populus tremula. Only 
16 Swedish localities were previously known (Ingelög et al. 1987). We have found the fungus in more than 220 localities, 
but it grows in a type of forest which disappears extremely rapidly due to clear-felling. Many of our localities are 
already destroyed (Fig. 14). - The species is rare close to the mountains despite the fact that Salix caprea, its substrate, 
is fairly common also in the subalpine forest.

Tillsammans med Naturvårdsverket och 
Skogsstyrelsen har ca 100 av de värdefullaste 
områdena inventerats och avgränsats. De kom
mer att presenteras i en naturvårdsverksrapport 
under 1992.

Här följer en bekrivning av två av de största 
områdena - Jelka och Rimakåbbå. Både är fjäll
nära skogar och ligger mellan Stora och Lilla 
Luleälv väster om Porjus och Jokkmokk.

Jelka
Jelka är ett ca 160 km2 stort väglöst skogs- och 
myrland väster om Porjus. Det sträcker sig obru

tet från Stora Luleälv i öster till fjällkedjan i 
väster.

På hösten 1987 var Apmut-Ivar och Sonja 
Kuoljok ute för att studera renbetet inför den 
stundande vintern. Vid en rast uppsöker Sonja en 
bäck för att hämta kaffevatten och där visar sig 
granarna vara helt vitdraperade av ringlav.

Vid ett senare besök vid Sonjas bäck, Kåbbå- 
jåkkå, kunde vi räkna till ca 5000 träd med 
ringlav på en sträcka av 6-7 km. Tillsammans 
med ringlaven visade sig en annan, också hotad, 
ljus busklav växa - grenlav Evernia mesomorpha. 
Både ringlav och grenlav visade sig förekomma 
rikligare vid Kåbbåjåkkå än någon annanstans i 
Sverige. De tidigare rikaste ringlavlokalerna i

Fig 14. Landets troligen rikaste lokal av doftticka avverkades 1990 trots att SCA kände till områdets värde. Dofttickan 
växte på mellan 50 och 100 träd. - Foto Rolf Lundqvist.
This was probably the richest Swedish locality for Haploporus odorus; it grew on 50-100 trees. The area was clear-felled 
in 1990 in spite of the fact that the land owner, SCA, knew the nature conservancy value of the area.



SVENSK BOT. TIDSKR. 86 (1992) Det glömda landet 127



128 Mats Karström SVENSK BOT. TIDSKR. 86 (1992) 

Fig 15. Liten aspgelelav växer i blandskogar med asp. Den har tyngdpunkten i sin utbredning i nedre delen av socknen, 
på de lövrika bergen runt Vuollerim, men har även rika förekomster i en del fjällnära skogar. Arten var tidigare känd 
från 9 platser i världen (fig 16). 

Collema cunisporum grows in mixed forests with aspen, especially in northern slopes close to spots with moving subsoil 
water, along small streams or at pools. All finds are made on Populus tremula. Most localities are in the heights around 
Vuollerim, which are rich in deciduous trees, but some of the localities in subalpine forest are also rich. Previously 
this species was known from 9 places only in the world (Fig. 16). 

landet är Svågan i Hälsingland (Ahlner 1948) och 
i Dalarna. Den rikaste datalokalen omfattar 1234 
träd (Hermansson m fl 1988). 

Fortsatta inventeringar har visat att både ring
lav och grenlav är spridda inom hela Jelka (fig 
19). Ringlav är idag funnen på 7 olika platser och 
uppskattningsvis handlar det om 20 000 träd. 
Rikast utvecklas den i gammal granskog invid 
bäckar och i sumpskogar. Mitt ute på myren norr 

om Stuorkåbbå, 480 m ö h, finns en liten gran
dunge. Här förekommer ringlav med fruktkrop
par (apothecier). Den är tidigare känd fertil i 
enstaka exemplar samlade SO om Gävle (Ahlner 
1948). Fyndet i Jelka och ett fynd gjort av oss 
1992 i Serri naturreservat torde vara de enda 
fynden idag i Sverige. 

Även gren lav förekommer på uppskattningsvis 
20 000 träd i Jelka. Grenlav växer ofta tillsam
mans med ringlav, men även mer exponerat ute 
på myrar. De flesta fynden är på gran men 
grenlav kan även växa rikligt på björk. Enstaka 
fynd har gjorts på sälg och tall. 

De flesta av våra gammelskogsindikatorer 
tycks förekomma, men eftersom Jelka är mest 
inventerat vintertid återstår mycket att upptäcka. 

Fig 16. Världsutbredningen av liten aspgelelav (Degelius 
1954, 1974). 

The world distribution of Co/lema curtisporum (Degelius 
1954, 1974). Our finds are presented in Fig. 15. 
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Fig 17. Tillsammans med liten aspgelélav växer ofta stiftgelélav. Den är funnen på något fler lokaler än liten aspgelélav, 
men saknas i stort sett i socknens mellersta, mest kontinentala del.
Collema furfuraceum often grows together with C. curtisporum. It is known from a greater number of localities than 
C. curtisporum, but is almost absent from the middle, more continental part of the area. The species was not previously 
known from Lule lappmark (Fig. 1).

Umeå universitet och Lantbruksuniversitetet i 
Umeå har startat ekologiska forskningsprojekt i 
Jelka. Under 1990 undersökte Bert Viklund från 
Lantbruksuniversitetet i Uppsala insektfaunan i 
delar av Jelka (Neiman 1991). Även fågellivet är 
intressant med bl a kungsörn, havsörn och dvärg
sparv. Även vitryggig hackspett torde ha häckat, 
men har inte säkert observerats under 1980- och 
1990-talen. I anslutning till älven rastar mycket 
gäss, änder och vadare under vårflyttningen. 
Bläs-, spetsbergs- och fjällgås, snatterand, myr
snäppa, myrspov, rödspov och dvärgmås har 
observerats.

I väster gränsar Jelka till Appakis domänreser
vat. Våra fynd ledde till att man i december 1989 
utvidgade Äppakis domänreservat med 86 km2 så 
att de högst belägna delarna av Jelka kom att 
innefattas. Utvidgningen omfattar i huvudsak de 
områden som enligt skogsstyrelsen (november
1989) är att betrakta som mycket svårföryngrade 
och således inte skall avverkas enligt skogs
vårdslagen. Gränsen är dragen 475-500 möh

oberoende av naturvärden. Genom den här av- 
gränsningen hamnar 6-7000 träd med ringlav, 
ungefär lika mycket som tidigare var känt från 
hela Sverige, utanför reservatet (fig 19). Natur
skyddsföreningen anser därför att domänreserva
tet måste utvidgas så att det ansluter till älven.

Trots dokumenterade mycket höga naturvär
den vill Domänverket börja bygga vägar och 
börja avverka i Jelka. Detta har lett till att porjus- 
borna har engagerat sig, bl a med namnlistor, för 
att få ha kvar skogen för jakt, fiske och rekrea
tion. Även Fältbiologerna har engagerat sig i 
bevarandet av Jelka. De har startat en insamling, 
kallad Urskog 2000, där ungdomar från både 
Sverige och andra länder, bl a Lettland, Holland 
och Tyskland, skall hjälpa Sverige att skydda 
Domänverkets skog i Jelka.

Rimakåbbå
Strax söder om Jelka ligger Rimakåbbå. Det är 
ett ca 200 km2 stort fjällnära skogs- och myrland
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Fig 18. Ringlav vidden rika förekomsten vid Kåbbåjåkkå.
A rich occurrence of Evernia divaricata at Kåbbåjåkkå in 
the Jelka forest.

och utgör tillsammans med Jelka ett av de sista 
stora obrutna oskyddade urskogarna i Jokkmokks 
socken. Det finns få skogar kvar i Sverige av den 
här storleken. Rimakåbbå skiljer sig från Jelka 
bl a genom att andelen myrmarker är lägre och 
genom att träden växer sig större.

I Rimakåbbå finns i stort sett alla nordliga 
gammelskogsindikatorer. Vi har hittat 15 hotade 
lavar och 12 hotade svampar i hotkategori 1-4.

Första fyndet i Sverige av tickan Antrodiella 
parasitica gjordes på en granlåga på Rimakåbbå 
1990. Svampen är nybeskriven (Vampola 1991) 
och växer på violticka Trichaptum abietinum. 
Intressant är också att liten aspgelélav växer 
rikligt på Tåresåives sluttning.

Trots att Domänverket kände till kvaliteterna 
drog man skogsbilväg in i det tidigare helt 
obrutna området och började avverka i den södra

delen på vårvintern 1991 (fig 20). Domänverket 
har stoppat avverkningarna under 1992 men har 
för avsikt att senare fortsätta dra in vägar och 
avverka hela området.

Intressanta fynd
Fynden är från Jokkmokks socken inom Lule lappmark 
(= Jokkmokks kommun inom Norrbottens län). Två före
komster av en art med större avstånd än 1 km mellan 
varandra räknas som två lokaler.

Arter som markerats med asterisk (*) behandlas även i 
texten.

Kärlväxter

Actaea erythrocarpa röd trolldruva* - 3
Funnen på 50 lokaler. Ett bestånd med vita bär 

(fig 21):
4 km NNV Messaure, Njetjakårså (27K la 47 06), kursu- 
dal vid Luleälven, 275 m ö h, 1991-09-04 (S). Även med 
röda bär i närheten. - Formen med vita bär tycks inte vara 
beskriven tidigare.

Agrostis clavata köseven* - 3
Funnen på 9 lokaler. - Ny för LuL.

Calla palustris missne

I Norrbottens län endast känd genom enstaka fynd 
i kustlandet (Hultén 1971). Funnen vid bäckar på 
tre lokaler tillsammans med flera hotade arter (fig 
22):

12 km NV Messaure, bäcken till Tavekjaure (27J 2i 15 
05), NO-sluttning, 280 m ö h, 1989-06-13. - 3 km NO 
Messaure, Kaltisbäcken (27K la 27 40), 335 m ö h, 
1991-07-18. - 25 km NNV Vuollerim, ÖvreTrussabäcken 
(26K 9c 35 06), SV-sluttning, 370 möh, 1991-09-06. - 
Ny för LuL.

Calypso bulbosa norna* - 3 
Funnen på 68 lokaler (fig 9). Vitblommig:

5 km SO Vuollerim, Anderviksravinerna (26K 5d 04 47), 
70 m ö h, 1 ex 1991-06-13.

Lonicera caerulea blåtry*
Funnen på en lokal tillsammans med köseven, 

älvstarr Carex rhynchophysa och blekvide Salix 
hastata i ursprunglig granskog med många hotade 
lavar, t ex trådbrosklav, och svampar (fig 22, 
23). Blåtry odlas i Vuollerim och det är oklart om 
den är fågelspridd därifrån eller om det kan vara 
en ursprunglig förekomst.
10 km SO Vuollerim, Lövbäcksravinen (26K 4e 15 04), 
spridd i sedimentravin, 1991-07-19. - Ny för LuL.
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Fig 19. Utbredningen av ringlav (inringat) och grenlav (•) i Jelka. Området nära älven är oskyddat och Domänverket 
planerar att börja bygga vägar och att börja avverka. - Allmänt kartmaterial från Lantmäteriet. Medgivande 92.0328. 
Godkänd från sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 1992-06-15.
The distribution of Evernia divaricata (ringed) and E. mesomorpha (•) in the Jelka forest. These two species often 
grow in association in spruce forest at brooks and in wet forest land. E. mesomorpha also grows in more exposed sites, 
e.g. on trees in mires. - In the Jelka forest both species are found on c. 20 000 trees, and many other threatened species 
of plants and animals are present. Westwards the Jelka forest borders on the Domän reserve (Crown reserve) of Appakis 
and the nature reserve of Kartevare. The main occurrences of the two lichens lie outside the protected areas. This is 
significant: the reserves comprise highland areas where the forest is very difficult to regenerate, and most of the rare 
species are restricted to more fertile sites. When the Domän reserve was widened in 1989 due to our finds, again only 
the most infertile and thus economically less valuable areas were included. The protected area must be widened to 
comprise the slopes all the way down to the river. The National Forest Enterprise, however, has planned to construct
forest roads and begin clear-felling here.
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Lavar
Calicium adaequatum mörkhövdad spiklav* - 1 

Sällsynt knappnålslav med tre fynd i Sverige 
(Ingelög m fl 1987). Funnen på 97 lokaler (fig 
7), på 88 enbart på gråal, på 6 på sälg och gråal, 
på 2 på asp och gråal och på 1 lokal enbart på 
asp. Första fynden i LuL.
Chaenothecopsis viridialba* - 3 

Sällsynt knappnålslav med ca 10 fynd i Sverige 
(Floravårdskommittén för lavar 1987). Bra indi
katorart för granskogar med lång trädkontinuitet. 
Funnen på 94 lokaler, på 86 enbart på gran, på 7 
på gran och björk och på 1 lokal på gran och sälg. 
- Tidigare bara uppgiven på gran (Foucard
1990).
Collema curtisporum, liten aspgelélav* - 1 

Sällsynt art med huvudutbredning i världen i 
Sverige. Funnen på 50 lokaler (fig 15), alltid på 
asp. - Första fynden i LuL.
Collema fragrans rosettgelélav* - 2

Sällsynt gelélav som tidigare inte var funnen 
norr om Mälardalen (Floravårdskommittén för 
lavar 1987). Ett fynd:
16 km S Vuollerim, vid NÖ stranden av Koratjtjärnen 
(26K 2d 22 12), på asp, 230 m ö h, 1989-06-27 MK 893 
(UPS). - Ny för LuL.

Collema fiirfuraceum stiftgelélav* - 2
Sällsynt gelélav som tidigare inte var funnen i 

Lule och Torne lappmarker (fig 1). Vi har drygt 
50 lokaler (fig 17).
Cyphelium pinicola fjällsotlav - 2 

Sällsynt skorplav som växer på tall längs fjäll
kedjan. Funnen på sex lokaler i Sverige (Ingelög 
m fl 1987). Två nya fynd:
5 km OSO Saltoluokta, Djupviken vid Langas (281 5e 44 
17), på tall i fjällbjörkskog, 400 m ö h, 1990-07-01 MK 
9079. - 500 m SO Saltoluokta (281 5d 4- 1-), på tall i 
fjällbjörkskog, 420 m ö h, 1990-07-22 Sonja Kuoljok 
9085 (UPS). - Ny för LuL.

Evernia divaricata ringlav* - 2
Sällsynt hänglav. Funnen på 71 nya lokaler. 

Växer sällan i direkt anslutning till älvdalen (fig
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Fig 21. Röd trolldruva med vita bär växer i en ravin nära 
Messaure. Här tillsammans med ett normalt, rödfruktigt 
exemplar.
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Actaea erythrocarpa with white fruits, here photographed 
together with a normal specimen, has been found in a 
ravine near Messaure. This variant does not seem to have 
been recorded previously.

5). De rikaste lokalerna är i Jelka, där den växer 
på ca 20 000 träd (fig 19). - Påträffad med 
fruktkroppar (apothecier) på två platser:
9 km VNV Porjus, Jelka, myren NO Stuorkåbbå (27J 7d 
14 03), på gran vid bäck på myr, 480 m ö h, 1989-03-29 
MK 8930 (UPS). - 17 km O Jokkmokk, Serri naturreser
vat, Suoksaurebäcken nära Suoksaure (26J 8j 44 03), på 
gran vid bäck, 345 m ö h, 1992-03-05 MK 9211 (UPS).

Fig 20. Överst: Låga med den hotade vedsvampen rynkskinn i urskog vid Rimakåhbå. I granurskogen växer även 
ostticka. - Nederst: Samma område en månad senare. Livsbetingelserna för de sällsynta arterna har utraderats i och 
med Domänverkets kalhuggning. Detta skedde trots att Skogsstyrelsen (Ingelög m fl 1987) skriver att "lokaler där 
osttickan finns måste skyddas." - Foto Tor Lundberg.
Upper picture: A truly virgin spruce forest at Rimakåbbå. Phlebia centrifuga grows on the fallen trunk and Skeletocutis 
tschulymica grows nearby. September 1991. - Lower picture: One month later this primeval forest, together with its 
rare and endangered species, has been obliterated due to clear-felling made by the National Forest Enterprise.
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Fig 22. Utbredningen av missne (•) och blåtry (O) i 
Jokkmokks socken. Båda arterna är nya för Lule lappmark 
och växer i skogar med höga naturvärden.
The distribution of Calla palustris (•) and Lonicera 
caerulea (O). Both species are new for Lule lappmark 
and grow in forests with great nature conservancy values.

Evernia mesomorpha grenlav* - 2
Sällsynt busklav. Funnen på 103 lokaler, varav 

42 i Jelka (fig 24). Växer rikligast på gran och 
björk på myrar nära fjällkedjan. De rikaste loka
lerna är i Jelka, där den växer på ca 20 000 träd 
(fig 19). Förekommer också fåtaligt, främst på 
gran, i raviner och vid bäckar.

Ramalina thrausta trådbrosklav* - 1
Funnen på 45 nya lokaler. Något av en karak

tärsart i älvnära granskogar (fig 6). Några lokaler 
ligger långt från älvdalen. Trådbrosklaven före
kommer där på 260-325 m ö h och växer delvis 
i en avvikande miljö - i sumpskog, gärna invid 
bäckar, i anslutning till stora myrar. Flär kan den 
växa tillsammans med ringlav, något som annars 
sällan händer, trots att båda arterna föredrar 
gamla granar vid bäckar.

Av de 45 nyfynden är 43 enbart på träd, medan 
de återstående två är på både träd och Jdippa. 
Nästan samtliga trädfynd är på gran. Dessutom 
är den funnen på enstaka lövträd: rönn, sälg, 
gråal och björk.

På knappt hälften av lokalerna, 21 av 45, växer 
laven på enstaka (1-2) träd, ofta fåtaligt på de 
nedre grenarna eller långt ner på stammen. På 16

Fig 23. Bo Antberg studerar blåtry i en sedimentravin 
utanför Vuollerim. Arten är spridd i botten av ravinen och 
växer tillsammans med köseven, älvstarr och blekvide.

mm

mm

*

Lonicera caerulea in a ravine in glacifluvial sediments 
outside Vuollerim. The species occurs scattered in the 
ravine bottom together with e.g. Agrostis clavata, Carex 
rhynchophysa and Salix hastata. It seems to be native but 
may possibly be bird-dispersed from cultivated stands.

av lokalerna finns den på 3-25 träd. På de åter
stående 8 lokalerna växer den på mer än 25 träd. 
På fyra av dessa finns den på mer än 100 träd. 
Den kan då bli upp till 70 cm lång och kan vara 
den hänglav som dominerar.

Svampar
Antrodia c ras sa - 1

Mycket sällsynt, utbredd, flerårig ticka i natur
skog på lågor av barrträd. Funnen på tre lokaler 
(fig 28):
1 km NV Messaure, vid Likekårså (27K la 18 08), låga 
av tall i NV-sluttning med blockrik hällmarkstallskog, 200 
m ö h, 1986-08-24 MK 861 (O). - 12 km OSO Murjek,
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Fig 24. Grenlavens utbredning i Jokkmokks socken. De rikaste lokalerna är på gran och björk på myrar nära fjällen, 
särskilt i Jelka. Längre ner i skogslandet blir den mer fåtalig.
The distribution of Evernia mesomorpha in the parish of Jokkmokk. The richest occurrences are on spruce and birch 
on subalpine mires. The species is more sparse at lower altitudes.

Svartbergets NV-sluttning (26K 6h 18 20), på grov låga 
av tall i blockrik hällmarkstallskog, 350 m ö h, 1991-10- 
27 MK 9158 (S). - 14 km VNV Vuollerim, Kåskatsbergets 
N-sluttning (26K 6a 4- 1-), på granlåga i fuktig blandskog 
med gran och asp, 225 m ö h, 1991-06-20 Anders Håkans
son 401 (S).

Antrodia crustulina - 1
Sällsynt, utbredd, halmgul ticka (fig 26) i 

orörda granskogar. Funnen på 17 lokaler (fig 25). 
De flesta fynden är på döda, ofta stående eller 
halvt omkullfallna, inte alltför grova granar på 
platser med hög luftfuktighet, t ex invid bäckar 
och i bäckraviner eller i myrkanter.

Antrodia macra
En ljus, utbredd ticka som tidigare inkluderats 

i ormtickari. albida. Arten kommer att beskrivas 
av Ryvarden (1992). Den är kontinental med 
ofullständigt känd utbredning i Sverige. Funnen 
på 9 lokaler på lövträd: sälg 5 lokaler, asp 2 
lokaler, gråal 1 lokal och obestämt lövträd 1 
lokal. - Ny för LuL.

Antrodia pulvinascens* (syn. A. plicata) - 3 
Nyligen uppmärksammad, sällsynt ticka på 

lövträd (Niemelä 1978). Ett fynd (fig 30):
15 km SSO Vuollerim, Storspikbergets NO-sluttning (26K 
2d 37 38), på asplåga i ursprunglig skog, 150 m ö h, 
1991-10-04 MK 9133 (S). - Ny för LuL.

Antrodiella citrinella
Mycket sällsynt, vackert citrongul, utbredd, 

ettårig ticka på barrträd. Påträffad i skyddade 
skogar på 5 platser i världen: ett fynd i Norge, 
Finland och Jugoslavien och två fynd i Polen 
(Niemelä & Ryvarden 1983). Första fynd i Sve
rige (fig 31):
3 mil SSO Jokkmokk, Luottåive domänreservat (26J 3h 
46 18), på granlåga i NO-sluttning i granurskog, 400 
m ö h, 1988-10-03 8810 (S).

Antrodiella parasitica*
En nybeskriven ticka som växer på violticka 

(Vampola 1991). Första fynd i Sverige:
24 km NV Jokkmokk, Rimakåbbå, mellan Rimakåbbå och 
Latjnåive (27J 3d 07 23), på granlåga i granurskog, 450 
möh, 1990-08-12 MK 9025 (O).
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Fig 25. Tickan Antrodia crustulina har en spridd utbredning i Jokkmokks socken.
Antrodia crustulina (Fig. 26) occurs in virgin spruce forest on dead, often standing, not too big spruces in places with 
high air humidity, e.g. along brooks, in ravines or in mire margins.

Under 1991 är 3 fynd gjorda av en ticka som tycks stämma 
med Antrodiella parasitica men som inte växer på viol- 
ticka.

Craterocolla cerasi eller insignis rödkrös* - 3 
En gelésvamp som är funnen några få gånger 

i Sverige (Ryman & Holmåsen 1984, Floravårds- 
kommittén för svampar 1991). Funnen på 3 loka
ler i ursprunglig skog med inånga hotade arter 
(fig 30):
33 km SSO Jokkmokk, Kuoratjåive (Tapmukåive; 26J 2h 
37 15), på naturstubbe av gran, 500 m ö h, 1986-08-31 
MK 864 (UPS). - 5 km NV Murjek, Vuotnabergets 
domänreservat (26K 7e 33 15), på sälg, 300 m ö h, 
1991-05-20 MK 914 (UPS). - 1 mil S Vuollerim, Pätnak- 
berget (26K 3c 39-45 14-17), på björk, sälglåga och 
granlåga, 190-225 m ö h, MK 9162, 9167, 9166 (UPS).

Dichomitus squalens - 1
Sällsynt ticka som är påträffad på sex lokaler 

i Sverige (Jaederfeldt 1991), bl a 28 km SV 
Jokkmokk, N Sjuvajaure (26J 5c 4- 0-), på tall, 
400 m ö h, 1988-10-02 MK 887 (O). - Nya fynd:
26 km SO Jokkmokk, vid Helvetesfallet (26J 5h I- 2-), 
på tall, ca 300 m ö h, 1989-08-09 MK 8916 (O). - 2 km

NV Messaure, vid Njetjakårså nära Stora Luleälven (27J 
lj 23 47), på låga av tall, 175 möh, 1991-09-04 MK 9118 
(O). - Fig 28 visar utbredningen i Jokkmokks socken.

Fomitopsis rosea rosenticka* - 4
Bra indikatorart för granskogar med lång låga

kontinuitet. Representerar basen i värdepyrami
den. Funnen på drygt 250 lokaler. Tidigare en
dast uppgiven på gran (Ingelög m fl 1987). På 
fyra av våra lokaler växer den även på annat 
substrat:
11 km VSV Porjus, Jelka, Jalkokheden mellan Kartevare 
och Stuorkåbbå (27J 6c 2- 3-), på låga av tall på brandfält, 
450 möh, 1988-08-11. - 13 km S Vuollerim, Aspberget 
(26K 3c 03 34), på låga av tall i lövbränna från sekelskif
tet, 240 möh, 1991-09-18. - 2 km V Kvikkjokk, Mier- 
tekjaures N strand (27H 5g 46 15), gråal låga, 310 m ö h, 
1991-07-06 MK 9111 (S). - 13 km NV Vuollerim, Påke- 
vares NO-sluttning (26K 7a 03 37), grov asplåga, 225 
möh, 1991-09-22 MK 9142 (S).

Gloeoporus pannocinctus - 2
Utbredd ticka som är funnen på fem lokaler i 

Sverige (Ingelög m fl 1987). Ett nytt fynd (fig 
29):
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Fig 26. Antrodia crustulina är en halmgul ticka med ljus kant. Den är sällsynt och växer på gran. - Akvarell Åke 
Aronsson.
Antrodia crustulina, a rare, resupinate polypore, growing on spruce. Distribution, see Fig. 25.

3 km N Vuollerim, bäcken vid Brännudden (26K 6c 15 
47), på björklåga i älvnära granskog vid bäck, 1991-09-17 
MK 9122 (S).

Gloiodon strigosus borsttagging* - 4 
Funnen på 4 lokaler. På två lokaler växer den 

på gamla sälgar vid bäckar i anslutning till Lule- 
älven. På två växer den på asp, i ena fallet på en 
grov asplåga nära Luleälven, i andra på en grov 
asp långt från älven. - Ny för LuL.

Haploporus odorus doftticka* - 2
Välluktande, sällsynt ticka på sälg (Niemelä 

1971). Funnen på fler än 220 lokaler (fig 13). 
Karaktärsart i blandskogar med sälg och asp.

Junghuhnia collabens blackticka - 2
Två fynd på grova, kraftigt rötade granlågor i 

örtrika granskogar vid bäckar. På båda växtplat- 
serna förekom Perenniporia subacida och många 
andra hotade arter (fig 27).

1 km NNV Messaure, Likekårså (27K la 22 11), 215 
m ö h, 1987-07-02 MK 878 (S). - 16 km NO Vuollerim,

bäcken S Madjejaure (26K 8e 17 36), 295 m ö h, 1989- 
07-05 MK 891 (S). - Ny för LuL.

Perenniporia medulla-panis brödmärgsticka - 3 
I Sverige förekommer svampen i två varieteter, 

var. medulla-panis på ek och var. multistratosa 
på gran. Varieteten på ek är sällsynt medan den 
på gran är mycket sällsynt (Ingelög m fl 1987). 
Ett fynd av var. multistratosa (fig 30):
15 km SSO Vuollerim, Storspikbergets NO-sluttning (26K 
2d 38 35), granlåga i ravin med ursprunglig skog, 140 
möt, 1991-10-04 MK 9132 (S). - Ny för LuL.

Perenniporia pulchella
En utbredd gulaktig ticka som är sällsynt i 

Sverige. Ett fynd (fig 31):
Njakaure, 7 km SV Snesudden (25J 8j 4- 4-), på gammal 
sälg invid sjö, 330 m ö h, 1987-11-19 MK 871 (O).

Perenniporia subacida - 1
En utbredd gulaktig ticka som är sällsynt i 

Sverige. Vi har funnit den på granlågor på 10 
lokaler i orörda eller måttligt påverkade gran-
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Fig 27. Utbredning av de två tickorna blackticka (O) och Perenniporia subacida (•) i Jokkmokks socken. Båda arterna 
trivs bäst i örtrika granskogar vid bäckar.
The distribution of the polypores Junghuhnia cotlabens (O) and Perenniporia subacida (•) in the parish of Jokkmokk. 
Both species mainly grow in herb-rich spruce forests along brooks.

skogar. De flesta lokalerna är örtrika granskogar 
vid bäckar (fig 27).

Piloporia sajanensis
En mycket sällsynt ticka, som endast är funnen 

tre gånger i Skandinavien och fem gånger i f d 
Sovjetunionen (Ryvarden 1986). Funnen på gran 
i skyddsvärda skogar på 2 lokaler (fig 31):
9 km S Porjus, på västra sidan av Stora Luleälvs kanjon 
(27J 5f 0- 0-), granlåga, 295 m ö h, 1989-09-30 MK 895 
(S). - SO-sluttningen av Kuoratjåive, vid Norrmyrbäcken 
(26J lh 46 43), i hackspetthål på stående död gran, 430 
m ö h, 1990-03-31 Lars Göran Hedberg 901 (O). - Ny för 
LuL.

Podostroma alutaceum klubbdyna* - 3
En sällsynt, klubblik svamp som växer på 

marken. Funnen på 5 lokaler i älvnära gran
skogar. - Ny för LuL.

Sarcosoma globosum bombmurkla* - 2
Sällsynt skålsvamp, som hos oss växer i 

älvnära granskogar med lång trädkontinuitet. 
Funnen på 8 lokaler, alltid tillsammans med 
trådbrosklav (fig 6). - Ny för LuL.

Skeletocutis tschulymica ostticka - 2
Bra indikator för granskogar med lång låga

kontinuitet. Representerar toppen i värdepyrami
den. Funnen på ca 100 lokaler.
Ett fynd på låga av tall: 13 km SO Vuollerim (26K 3d 16 
48), Björkberget, 230 m ö h, 1991-10-01 MK 9128 (S). I 
mer påverkad skog än vad arten normalt kräver. Tidigare 
ej känd på tall (Ingelög m fl 1987).

Tyromyces placenta - 2
Persikofärgad, utbredd ticka med enstaka fynd 

i Sverige. Funnen på 2 lokaler (fig 29):
1 km NNV Messaure, sluttningen av Likekårså (27K la 
22 10), låga av tall, 225 mö h, 1991-08-10 MK 9113 (S). 
- 15 km SSO Vuollerim, vid Görjeån nedanför Stor-Spik- 
berget, granlåga, 115 m ö h, 1991-10-02 MK 9139 (S).

Naturvård
Enligt Worldwatch Institutes rapport om tillstån
det i världen (Worldwatch Institute 1991) var 
Europa det land/den region som hade lägst andel 
urskog kvar. Enligt samma rapport var Sverige
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Fig 29. Fynd av två arter i hotkategori 2, Gloeoporus 
pannocinctus (•) och Tyromyces placenta (O).
Finds of two species classified as vulnerable in Sweden: 
Gloeoporus pannocinctus (•) and Tyromyces placenta
(O).

det enda land i Europa, förutom f d Sovjetunio
nen, som hade omfattande urskogar kvar.

Ändå återstår mindre än 5 % ursprunglig skog 
i Sverige (Olsson 1992). Arealen skyddad pro
duktiv skogsmark i Sverige uppgår till 2,5 % av 
den totala produktiva skogsmarken (Kardell & 
Ekstrand 1990). Av denna areal utgör 87 % fjäll- 
nära skog. Resterande 13 % ligger alltså nedan
för den fjällnära skogen, vilket innebär att endast 
0,34 % av skogsmarken nedanför fjällskogen är 
skyddad.

Antalet försvunna eller akut hotade skogsarter 
i Sverige är 277 enligt Naturvårdsverket (1990). 
Det verkliga antalet torde vara betydligt större, 
då inte alla djur- och växtgrupper är färdig- 
behandlade.

Genom att 1983 ratificera "konventionen om 
skydd av Europas vilda djur och växter samt 
deras naturliga miljö" (Bernkonventionen, 1983: 
30) har Sverige åtagit sig att "vidtaga lämpliga
och nödvändiga lagstiftande och administrativa
åtgärder för att säkerställa ett skydd för de vilda
djur- och växtarternas miljöer". Man planerar att
ta med även svampar och lavar bland de arter som
skall innefattas av konventionen. Liten aspgelé- 
lav, bombmurkla och doftticka tillhör de få svens
ka arter som har föreslagits.

Fig 28. Fynd av två arter i hotkategori 1, Antrodia crassa 
(■) och Dichomitus squalens (•). Fynden i Muddus 
nationalpark av den senare ( O) är gjorda av John Eriksson 
på 1950-talet (Eriksson 1958).
Finds of two species classified as endangered in Sweden: 
Antrodia crassa (■) and Dichomitus squalens (•). The 
finds in Muddus National Park of the latter species (O) 
were made in the 1950s (Eriksson 1958).

Fig 30. Fynd av tre arter i hotkategori 3, Antrodia pulvi- 
nascens (■), Craterocolla cerasi/insignis (•) och bröd- 
märgstickans var. multistratosa (O).
Finds of three species classified as rare in Sweden: 
Antrodia pulvinascens (■), Craterocolla sp. (C. cerasi or 
C. insignis; •), and Perenniporia medulla-panis var. 
multistratosa (O).
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Fig 31. Fynd av de tre mycket sällsynta tickorna Antro-
diella citrinella (■), Perenniporiapulchella (•) och Pilo- 
poria sajanensis (O). Arterna växer i skogar som är 
hotade av skogsbruk och de torde därför vara aktuella att 
ta med i en uppdaterad lista över hotade svampar.
Finds of the very rare polypores Antrodiella citrinella 
(■; new for Sweden, previously known only from five 
localities in the world), Perenniporia pulchella (•), and
Piloporia sajanensis (O ; new for Lule lappmark, pre
viously known from three localities in Scandinavia and
nine in the former Soviet Union). All three species grow 
in forests which are endangered by forestry; they will 
probably be included in the next version of the Swedish
Red list.

Naturvårdsverket (1990) anger i sitt handlings
program för hotade arter att "arternas globala 
utbredningsinönster och den internationella hot
bilden måste beaktas. Arter med en stor del av 
sin totala utbredning inom landet skall ges hög 
prioritet".

Brister
Norrbotten är med 9,26 % det län som har den 
största andelen skyddad skog (Kardell & Ek
strand 1990). Räcker inte det för att klara art- och 
biotopbevarandet även i Jokkmokks socken?

Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens inven
tering av urskog (Lövgren 1986) har visat sig 
ha mycket stora brister i Norrbotten (Laquist

1989, Pettersson 1989b). Våra beräkningar visar 
att ca 95 % av de oskyddade urskogarna nedanför 
den sammanhängande fjällskogsgränsen missa
des i inventeringen. Urskogsinventeringen redo
visar nämligen 5,6 km2 oskyddad urskog i nedre 
delen av Jokkmokks socken medan Steget före 
funnit ca 100 km2.

Dessutom är många av de mest skyddsvärda 
skogarna inte urskog. Älvnära granskogar och 
blandskogar med sälg och asp är miljöer som ofta 
bär spår av gamla tiders avverkningar men där 
de biologiska kvaliteterna ändå Finns kvar.

Studerar man sedan hur väl de olika hotkate
gorierna är representerade i reservaten finner 
man att arterna i hotkategori 1, de mest hotade, 
är sämst representerade (tabell 1, Laquist 1991). 
Anledningen är att de akut hotade arterna är 
bundna till produktiva skogar. De produktiva 
skogarna är också de dyraste att köpa.

Att endast skydda lågproduktiva skogar kan 
leda till att de mest skyddsvärda delarna av ett 
skogsområde hamnar utanför reservatet. Ett 
exempel är Appakis domänreservat. Trots att det 
gränsar till Jelka fanns knappast alls ringlav i 
reservatet (fig 19). När sedan våra fynd ledde till 
att man utvidgade reservatet var det återigen 
endast den mest lågproduktiva delen som blev 
skyddad.

Tittar man på andelen skyddad skog i den nedre 
delen av Jokkmokks socken skall man finna att 
den är liten. Runt Vuollerim, ett område som är 
av riksintresse när det gäller art- och biotopbeva
rande, är ca 0,3 % av den totala arealen skyddad. 
Ca 1382 km2 av Jokkmokks socken ligger på 
kartbladet 26K Murjek. Av denna areal är ca 4,2 
km2 skyddad i Vuotnabergets domänreservat och 
delar av Serri naturreservat.

Våra uppskattningar visar att ungefär en lokal 
per dag med arter av hotkategori 1 och 2 försvin
ner i Jokkmokks socken. Lågkonjunktur och en 
ökad medvetenhet om naturvärdena i det glömda 
landet har gjort att hastigheten minskat något 
under de två senaste åren.

Om Sverige skall leva upp till riksdagens fast
lagda mål att bevara den biologiska mångfalden 
måste de här bristerna rättas till snarast. Det 
krävs att man börjar avgränsa och skydda 
områden efter biologiska kriterier, inte efter 
ekonomiska som man tidigare gjort. Skyddade

Fig 32. Utbyggnaden av skogsbilvägar har under senare hälften av 1900-talet lett till en mycket kraftig uppsplittring 
av skogslandskapet. Dessa båda kartor visar förändringarna från 1935 till 1988 i ett område öster om Jokkmokk (Bernes 
& Grundsten 1991). - Kartor: Hans Sjögren, Sveriges nationalatlas: Miljön
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The construction of forest roads during the later part of this century has led to a very strong disintegration of the 
northern forest landscape. These maps show the changes between 1935 to 1988 in an area E of Jokkmokk (Bernes & 
Grundsten 1991).
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Tabell 1. Andel fynd av ett urval hotade arter i skyddad 
respektive oskyddad skog. Av de mest hotade arterna, 
hotkategori 1 och 2, är endast 8 % av fynden gjorda i 
skyddad skog, medan andelen är 36 % för rosenticka, en 
art i kategori 4 som växer i både näringsrika och närings- 
fattiga skogar med lång kontinuitet. Enda sättet att skydda 
de mest hotade arterna är att se till att skydda även 
produktiva skogar med lång kontinuitet.
Table 1. Number of finds (Antal lokaler), and the propor
tion of these in protected (Skyddade) and unprotected 
(Oskyddade) forests, in absolute numbers (Antal) and per 
cent. Of the most endangered species (Hotkategori 1 and 
2, Endangered and Vulnerable, respectively) only 8 % of 
the finds are made in protected forests, whereas Fomitop- 
sis rosea (rosenticka) is found in 36 %. This species grows 
in both nutrient-rich and nutrient-poor forest with long 
continuity. The only way to protect the most endangered 
species is to protect also high-productive forests with a 
long continuity. Unfortunately, such forests also represent 
great economic values. Cf. also Fig. 19. - Mörkhövdad 
spiklav Calicium adaequatum, liten aspgelélav Collema 
curtisporum, trådbrosklav Ramalina thrausta, blackticka 
Junghuhnia collabens, bombmurkla Sarcosoma globo- 
sum.

Antal Skyddade Oskyddade
lokaler Antal % Antal %

Hotkategori 1

Mörkhövdad spiklav 97 6 6 91 94
Liten aspgelélav 50 8 16 42 84
Trådbrosklav 47 4 9 43 91
Perenniporia subacida 10 0 0 10 100

Hotkategori 2
Blackticka 2 0 0 2 100
Bombmurkla 8 0 0 8 100
Summa kategori 1 och 2 214 18 8 196 92

Hotkategori 4
Rosenticka 250 91 36 159 64

områden måste avgränsas naturligt, t ex vid 
myrar och älvar, och produktiva skogar 
måste skyddas i mycket större utsträckning. 
Naturskyddsföreningen anser också att ett stopp 
för skogsbruk i ursprungliga skogar och ett 
lagstadgat skydd för hotade arter är nödvän
digt.

Hur skall Sverige kunna tas på allvar när vi 
kräver att andra länder skall ta ett ökat ansvar 
för bevarandet av den biologiska mångfalden 
om vi i vårt eget land avverkar skogar med 
miljöer och arter som vi har ett internationellt 
ansvar för (Laquist 1990, Lindahl 1990, Petters
son 1989a)?

Avslutning
Det glömda landet har visat sig vara överrask
ningarnas land, ett land där mycket upptäckts på 
några få år men där ännu mycket mer återstår att 
finna. Upptäckten av det glömda landet har givit 
oss en sista chans att kunna få ha kvar en del av 
de kvaliteter som försvunnit i övriga Sverige. Låt 
oss alla hjälpas,åt så att det glömda landet inte 
blir landet vi lät försvinna.
Det dröjde mer än en mansålder, innan jag kom förbi 
denna otåliga syn på det lapska skogslandet: varsamt 
närmande och lång förtrogenhet fordras för att skogsvid
derna och jättemyrarna skall upphöra att vara likgiltiga 
eller vresigt avvisande och röja något av sin egenart. Men 
när man en gång upptäckt förhäxningen hos deras svårmod 
och skimret över deras sällsynta, tveksamma leenden, 
föredrar man dem kanske framför fjällens stora paradnum
mer, där effekterna är påtagligare och mer turistvackra. 
[Sten Selander 1949]

Tack till Magnus Nilsson och Thomas Karlsson för hjälp 
med texten. Tack också till Åke Aronsson för illustrationer 
och till Rolf Lundqvist och Tor Lundberg för fotografier.

Summary
Very few botanists have explored the forested inland of 
northernmost Sweden. This forgotten piece of land emer
ges clearly on many distribution maps (Fig. 1). In this 
paper I review finds and experiences after five years of 
investigation of the forests in Jokkmokk parish (commune) 
in the county of Norrbotten, northernmost Sweden. The 
methods are described separately (Karström 1992).

The area investigated has turned out to be a last refuge 
for many plants and animals which previously had a wider 
distribution in Sweden. Forestry started in the southern 
parts of Sweden, and in the north the coastal parts were 
first exploited. Not until around the turn of the century the 
forests of Lapland began to be utilized. At first Scots pine 
was preferred, and therefore we still have notable areas 
of spruce forest in northern Lapland which are little or 
sometimes not at all influenced by man.

Examples of gradual impoverishment
Ramalina thrausta (Fig. 4) is an example of the gradual 
impoverishment of Swedish forests. It is known from most 
parts of Sweden (Fig. 1) but has declined much. From the 
province of Uppland in C. Sweden 137 localities were 
listed by Ahlner (1948), but the species has not been found 
again on any of these, and no new finds have been made. 
By contrast, in Jokkmokk both previously known localities 
were still left, and in addition 45 new finds were made 
(Fig. 6). Evernia divaricata has disappeared from 25 of 
27 previously known localities in the province of Gästrik
land in C. Sweden (Ahlner 1947, Stähl 1985), but in the 
parish of Jokkmokk it was still present on all three old 
localities, and 71 new finds have been made by us. Air 
pollution and forestry are the main causes for the dis
appearance of these species in S. and C. Sweden, but in
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Fig 33. Många sumpskogar med höga naturvärden avverkas och dikas. Vid Varjekmyran nära Vuollerim avverkade 
man den här växtplatsen för trådbrosklav.
Many wetland forests with great nature conservancy values are clear-felled and ditched. The picture shows what was 
a site for Ramalina thrausta, a species classified as vanishing in Sweden.

northernmost Sweden there is still much natural forest left 
and the air is relatively unpolluted.

Riverine spruce forests
In the river valley of Lule älv, especially in the lower 
(eastern) parts of it, one finds the richest occurrences of 
several threatened species in Sweden today. The reason is 
that the forests are here still relatively little influenced by 
man, especially the often almost inaccessible forests in 
narrow ravines in glacifluvial sediments, and at the same 
time they are situated at only 50-100 m above sea level, 
which means that they have a comparatively mild climate.

Ramalina thrausta, Chaenothecopsis viridialha, Sclero- 
phora coniopheaea, Cyphelium karelicum, Hypogymnia 
bitteri, Ramalina dilacerata, Chaenotheca gracillima, C. 
laevigata, Microcalicium ahlneri and Calicium adaequa- 
tum (Fig. 7) are characteristic lichens in this habitat, and 
Cybebe gracilenta sometimes also occurs.

Among the fungi Sarcosoma globosum (Fig. 8, 6), 
Podostroma alutaceum and Gloiodon strigosus, all new 
for Lule lappmark, are rare but fairly restricted to the 
riverine forests. The same is true for Actaea erythrocarpa 
(Fig. 21), Calypso bulbosa (Fig. 8, 9), Viola selkirkii, 
Agrostis clavata and Lonicera caerulea (Fig. 22, 23)

among the vascular plants; the two last-mentioned are new 
for Lule lappmark.

Coniferous forests with goat willow and aspen
Forests with a significant immixture of Salix caprea and 
Populus tremula (Fig. 10) have very high conservation 
values. Such forests develop on previously burnt areas in 
north-facing mountain slopes, in margins of mires and 
pools, and close to brooks and springs.

Haploporus odorus (Fig. 11), a polypore with a charac
teristic smell of coumarine, is often found (Fig. 13). The 
odour can be felt at a distance of c. 50 m, and the fungus 
was formerly - and in fact still yet - picked and placed in 
linen cupboards. Already Linnaeus mentions its use as 
perfume in Lapland. Schismatommapericleum also grows 
on Salix caprea, but only in the least disturbed mixed 
forests. Among the fungi on aspen Antrodia pulvinascens 
and Kavinia alboviridis can be mentioned.

Aspen is one of the most interesting substrates for the 
lichen genus Collema. C. curtisporum, previously held to 
be extremely rare (Fig. 16), has turned out to be a 
characteristic species of the mixed forest (Fig. 15). C. 
furfuraceum is also fairly often found (Fig. 17), and C.
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Fig 34. Avverkning under 1991 på växtplats för många hotade arter. Den svarta laven på aspstockarna är liten aspgelélav, 
en art som Sverige har världsansvar för. Hur skogsbruket, de svenska myndigheterna och politikerna hanterar dessa 
unika naturvärden utgör en måttstock på Sveriges internationella trovärdighet i naturvårdsarbetet.
This forest was clear-felled in 1991. It was the home of many endangered species. The black lichen on the aspen trunks 
are Collema curtisporum, a species for which Sweden has an international responsibility. The way how Swedish forestry, 
authorities and politicians manage the unique forests in northernmost Sweden is a measure of our country’s international 
credibility in the nature conservancy work.

nigrescens, C. fragrans, and C. occultatum (usually 
growing on rowan) are present on scattered localities.

These forests are often influenced by selective cutting. 
The threatened species growing on Salix and Poputus are 
not much affected by this kind of forestry, but species 
which indicate spruce forest with a long continuity are 
often sparse or absent. Up till now this habitat has been 
neglected as far as nature conservancy is concerned. 
However, Sweden has an international responsibility for 
its continued existence. Most of these forests are not 
protected in any way and are likely to disappear within a 
few years.

Forest with great qualities
We have found c. 500 forests with endangered and/or 
vulnerable species. They vary greatly in size - the smallest 
are less than one hectare, but the largest are more than 
100 km2.

Jelka (Fig. 19) covers c. 160 km2 of prealpine mire and 
forest and is still unbroken by roads. The occurrences of

Evernia divaricata (Fig. 18) and E. mesomorpha are richer 
than in any other place in Sweden. E. divaricata has even 
been seen fertile. Many other threatened plants and ani
mals are present. Nevertheless, the National Forest Enter
prise intends to construct roads and clear-fell parts of 
Jelka. Youth from e.g. Latvia, Holland and Germany now 
collect money to help Sweden to save the state-owned 
virgin forest of Jelka.

Rimakäbbä is another huge (c. 200 km2) forest area 
close to the mountains. There is less mire and trees grow 
larger here than in Jelka. Almost all indicator species of 
old forest known from northern Sweden are present. We 
have found 15 lichens and 12 fungi with the categories of 
threat 1-4 on the Swedish Red list. The first Swedish find 
of the polypore Antrodieila parasitica, growing on dead 
Picea wood, was made here in 1990. Despite the fact that 
the National Forest Enterprise knew the qualities of Rima- 
kåbbå clear-felling started in the southern part early in 
1991. The clear-felling has been stopped temporarily, but 
will continue later on. According to the plans the whole 
forest will be clear-felled.
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Nature conservancy aspects
Less then 5 % of the Swedish forest is still in + original 
state (Olsson 1992). C. 2.5 % of the productive forest is 
protected (Kardell & Ekstrand 1990). However, of this 
area 87 % is subalpine forest. This means that only 0.34 % 
of the forest area outside the subalpine forest is protected. 
With international measures this is a low figure.

Of the Swedish counties Norrbotten has the largest areas 
of protected forest (9.26 %; Kardell & Ekstrand 1990). 
However, this does not mean that sufficient areas have 
been protected. The inventory of virgin forest made by the 
National Environmental Protection Board in cooperation 
with the National Board of Forestry (Lövgren 1986) was 
very unsatisfactory as far as Norrbotten is concerned. C. 
95 % of the unprotected virgin forests below the subalpine 
forest was not identified as such - the official inventory 
reports 5.6 km2 unprotected virgin forest in Jokkmokk 
commune, whereas the project One step ahead has found 
c. 100 km2. Moreover, many of the most important forests 
are not virgin. Riverine spruce forest and mixed forest 
with Salix caprea and Populus often show traces of former
tree-felling, but the biological qualities are still present.

The most threatened species are not or scarcely repre
sented in the reserves (Table 1, Laquist 1991). The reason 
is that the really threatened species are restricted to 
productive forests, and such forests are also the most 
expensive to buy. The result can be that those parts of a 
forest which best need protection will be excluded from 
the reserve (Fig. 19).

In the lower, eastern, part of the commune of 
Jokkmokk, where most of the threatened species have been 
found, only small areas are protected. Around Vuollerim, 
an area of national interest as regards conservation of 
species and habitats, only 0.3 % of the total area is 
protected. We estimate that on an average one locality with 
endangered and vulnerable species disappears each day in 
the commune of Jokkmokk (Figs. 20, 33, 34).

This situation must be remedied as soon as possible if 
the Swedish Parliament’s settled goal, to preserve the 
biological diversity, is to be reached:

(1) Areas to be protected must be delimited according to 
biological, not economic, criteria.

(2) Protected areas must have natural boundaries, e.g. at 
mires or rivers.

(3) Productive forests must be protected to a much larger 
extent.

(4) Forestry in virgin forest must be forbidden.

(5) Threatened species must be efficiently protected by
law.
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Kärlväxter i taigan i Hälsingland - deras anpassningar 
till kontinuitet eller störning 
ANDERS DELIN 

Delin, A. 1992: Kärlväxter i taigan i Hälsingland - deras anpassningar till kontinuitet eller 
störning. [Vascular plants of the taiga - adaptations to continuity or to disturbance.] Svensk Bot. 
Tidskr. 86: 147-176. ISSN 0039-646X. Lund. 

Taiga dominates the northern two-thirds of Sweden. In the province of Hälsingland it covers 
83 % of the land area, but only 0.01 % thereof is virgin old-growth forest. Pine and spruce have 
advantage, together with a few species of dwarf shrubs and a dense moss carpet. Minor 
species-rich areas occur where light, water or nutrients abound or trees do not reach. These are 
the habitats of rare and endangered vascular plant species. Many species are adapted to continuity 
and same depend on it: Goodyera repens, Listera cordata, Moneses wzijlora, and Festuca 
altissima. Others depend on disturbance, previously mainly fire, e.g. Geranium bohemicum. 
Mast of these survive in the seed bank: Carex pilulifera, and other species of Carex, Juncus and 
Luzula. Others are wind-borne: species of Epilobium and Lycopodium and ferns. Forestry has 
eradicated fire and disturbs by clear-cutting, scarification, drainage etc. The main differences 
between natura! and exploited taiga are: (I) Parts of forest escaped fire, preserving continuity 
and accumulating dead wood. (2) Old pines survived fire. (3) Much dead wood remained after 
fire. (4) Drainage is man-made. For vascular plants in the taiga, drainage of wet forests is the 
mast injurious effect of forestry, threatening Microstylis monophyllos, Epipogium aphyllum and 
Glyceria lithuanica. 

Anders De/in, Lundntis 3279, S-820 10 Arbrd, Sweden. 

Följande presentation baserar sig på personlig 
erfarenhet från Hälsingland, som ligger i den syd
och mellanboreala zonen, och på litteratur från 
huvudsakligen Norge, Sverige och Finland. Alla 
uppgifter hänför sig till Hälsingland om intet 
annat anges. Benämningen taiga används med 
samma betydelse som boreal skog. De klimatzo
ner, som finns inom landskapet, utbreder sig i 
övrigt även ner till Mälardalen och upp till det 
inre av Norrbotten, varför mycket av erfarenhe
terna är representativa för Norrland i stort. 

Varje beskrivning av vegetation har den bris
ten, att skarpa gränser mellan vegetationstyper 
nästan aldrig finns. Avgränsningarna och benäm
ningarna måste alltså bli godtyckliga. Genom 
tradition, förmedlad i litteraturen och vid gemen
samt inventeringsarbete, kan dock avgränsningar 
och benämningar bli mer allmängiltiga. Jag har 
försökt att hålla mig till en något så när veder
tagen uppdelning. 

Taigan omfattar eller övergår i en mängd olika 
vegetationstyper. Jag har utelämnat följande mar-

kant annorlunda typer: stränder mot å, älv, sjö 
och hav; periodvis vattenfyllda sänkor i skogen; 
myr, som är öppen eller endast glest trädbe
vuxen; mark, som under de senaste I 00 åren varit 
åker. 

Flora och vegetation i de vanliga skogstyperna 

Taiga i urskogsstadium omfattar så små arealer 
och finns på mark med så låg bonitet att någon 
fullständig beskrivning av den inte kan ges. 
Mindre än 0,01 % av skogsmarksarealen i Häl
singland kläds av urskog. Endast 0, I % av 
skogen är skyddad i reservat, 0,4 % av skogs
marken har skog äldre än 160 år och 10,7 % har 
skog äldre än 120 år (Skogsstyrelsen, Skogssta
tistisk årsbok). 

Skogsbrukets norm är att skogen ska avverkas 
när träden har blivit 100-120 år gamla. Den 
"mogna" skog, som det finns så mycket av att den 
kan beskrivas, är alltså ungefär så gammal. 
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Fig 1. Mellan 300 och 400 år gammal tall. Arbrå, Gros- 
sjöberget 1988.

The Scots pine Pinus sylvestris can be up to 30 m tall, 1 
m diam., and up to c. 400 years old.

Trädslag i mogen taiga (> 100 är)
Tall Pinus sylvestris är det vanligaste trädet. I 
Gävleborgs län (soin består av Hälsingland och 
Gästrikland) svarar tallen för lite mer än hälften 
av de stammar, som är mer än 25 cm i diameter. 
I Norrland som helhet är andelen något mindre 
än hälften (Skogsstatistisk årsbok). Tallen bildar 
rena bestånd på grusiga och sandiga isälvs- 
sediment, på hällmark och på mosse (Lundqvist 
1963). Den är en härdig art med små krav på 
mark-pH och näring, men behöver myckpt ljus i 
unga år och konkurreras lätt ut av gran, där 
arterna växer tillsammans. Den vanligaste jord
arten i Hälsingland är dock morän med större 
andel finkorniga fraktioner. Där växer tall och 
gran oftast tillsammans i bestånd som också inne
håller en mindre andel lövträd.

I naturtillståndet var skogsbrand en mycket 
viktig faktor i tallskogens liv. De gamla tallarna 
överlevde oftast bränderna på grund av sin tjocka 
bark och sin högt sittande barrmassa. Branden 
skadade dem emellertid ofta nertill, i lä för brand
vinden. Där dog en smal remsa av barken, var
efter ny ved och bark växte ut på bägge sidor för 
att täcka skadan. Vid nästa brand var den nybil
dade barken här ännu för tunn för att stå emot 
hettan, och en ny skada uppkom på samma ställe, 
vilken också invallades av ny ved och bark. 
Genom dessa invallningar, som kan vara så 
många som femton stycken, en efter varje brand, 
uppkom en brandlyra (brandljud; Lundqvist 
1990). De unga tallarna och både äldre och yngre 
granar dödades ofta av elden. Tallen gynnades 
alltså av bränderna, så mycket mer som den också 
är ett pionjärträd, vars frön gärna och snabbt gror 
på den nakna jorden på brandfältet.

På grund av skogsbruket har de gamla tallarna 
i stort sett försvunnit. På de små ytor där de finns 
kvar finns inte längre några bränder, eftersom 
brandbevakning och släckning är så effektiva. 
Granen har alltså där en tendens att öka sin andel 
och ibland ta herraväldet, så att den gamla sko
gens karaktär långsamt förändras.

På god mark och under gynnsamma förhållan
den utvecklas tallen till ett stort träd, upp till 30 
meter högt, 1 meter i diameter och 400 år gam
malt (fig 1). Sådana stammar ur norrländsk ur
skog var det råmaterial, som lade grunden till 
svensk träindustri och svenskt välstånd under 
perioden 1850-1900. De är dock nu rena rari
teter. Klena och låga tallar med mycket hög ålder 
finns dock i större antal på hällmark och på myr. 
Den äldsta tallen i Hälsingland grodde år 1320 
och växer fortfarande, 672 år senare (Ståhl 
1986). Efter sin död står tallstammarna ofta kvar 
upprätta i 250 år (T.Bartholin, A. Delin & Å. 
Englund opubl). När de har fallit bevaras de 
mycket länge, kanske ett par hundra år, på grund 
av sitt höga innehåll av hartser som håller ned- 
brytningssvamparna borta.

Fastän granen Picea abies kom in i Norrland för 
bara 3000 år sedan är den nu det näst vanligaste 
trädslaget. I Gävleborgs län och även i Norrland 
som helhet är lite mindre än hälften av stammar 
med över 25 cm diameter gran. Granen bildar 
rena bestånd på mo, mjäla och ler, och även på 
morän med stort inslag av dessa finkorniga frak
tioner. En stor del av uppodlingen i älvdalarna
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gjordes sannolikt i granskog. Granskog planteras 
nu åter på nedlagd jordbruksmark.

Den vanligaste skogstypen med gran är emel
lertid, som nämnts i föregående stycke, bland
skogen med gran, tall och lövträd. Det är de stora 
vidderna med osvallad morän ovan högsta kust
linjen (HK), som kläds av denna skogstyp, liksom 
även de flesta svallade moränmarkerna under 
HK. Typiskt för dessa marker är granens domi
nans på de näringsrikare, finkornigare jordarna, 
särskilt i sluttningar med rörligt markvatten nära 
ytan. Där moränen blir grövre eller torrare domi
nerar i stället tallen. Trots sin förkärlek för 
fuktigare jordar går granen inte ut på mosse, 
däremot gärna på kärr, men den undviker de 
våtaste delarna, där i stället lövträd som gråal, 
klibbal och glasbjörk tar över. Granen kräver en 
bättre tillgång till mineralnäringsämnen, och tro
ligen även till syre, än vad mossen kan erbjuda.

Granen dör vanligen vid skogsbrand, och den 
har därför blivit vanligare sedan människan bör
jade kontrollera skogsbränderna. Även förr fanns 
dock områden där den dominerade under långa 
tider på grund av att elden inte kom dit, s k 
brandrefugier.

Granen når 35 m höjd, 1 m diameter och 250 
års ålder, men så gamla träd är i våra dagar 
sällsynta av samma skäl som har angivits för 
tallen. Granens ved är begärlig för ett stort antal 
svampar, både före och efter trädets död. Några 
sådana är klibbticka Fomitopsis pinicola, tråd- 
ticka Climacocystis borealis (fig 2) och granticka 
Phellinus chrysoloma. Döda stammar står därför 
kvar endast några år och fallna stammar (lågor) 
bryts ned inom loppet av ca 50 år. Flera ved
levande svampar är beroende av lågor och har 
blivit sällsynta när lågor inte tillåts uppkomma 
eller ligga kvar. Exempel på sådana är ullticka 
Phellinus ferrugineofuscus, gränsticka P. nigro- 
limitatus, rosenticka Fomitopsis rosea och lapp- 
ticka Amylocystis lapponica.

De skogbildande björkarna, glasbjörk Betula 
pubescens och vårtbjörk B. pendula, står tillsam
mans för den största andelen lövträd i den mogna 
taigan. De är svåra att skilja åt om inga löv eller 
årsskott finns på eller nära marken, vilket sällan 
är fallet. På våren skiljer lövspricknings- och 
blomningstiderna dem åt. Vårtbjörken är några 
dagar tidigare. De bägge arterna växer ofta till
sammans, men har ändå tydligt olika ståndorts- 
krav. Vårtbjörken föredrar varma och väldräne- 
rade jordar, ofta i sydsluttningar, medan glas-

Fig 2. Granurskog med trådticka. Ramsjö, Ensjölokarnas 
naturreservat 1991.
The Norway spruce Picea abies is substrate for a great 
number of fungi, e.g. Climacocystis borealis.

björken gärna växer kallare och fuktigare, även 
i kärr, där den ofta finns tillsammans med gråal 
och klibbal. Björkarna har små krav på mark-pH 
och mineral näring.

På väldränerad mark är björkarna pionjärträd, 
som kommer upp från frö eller från stubben på 
skogsbrandfält eller på jord som blottats genom 
markberedning. Vid spontan föryngring kan björ
karna på sådana områden bilda nästan rena be
stånd, dock ofta fläckvis uppblandade med asp. 
Om tillförseln av gran- och tallfrö är liten kan 
sådana bestånd växa upp till nästan rena lövsko
gar, som kallas lövbrännor om de har uppkommit 
på brandfält. Vanligen kommer emellertid även 
tallplantor igång ungefär samtidigt, så att resul
tatet blir en ungskog av löv och tall. Lite senare 
kommer granen i gång, men tar sig bra upp under
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skuggan av lövträden och tar i ett senare skede 
herraväldet.

Björkarna kan bli 25 m höga och metergrova 
och leva i 250 år, men så stora och gamla träd är 
ytterst sällsynta i den mogna skogen på grund av 
dels granens tendens att ta över och förkväva 
björkarna i deras ungdom, dels att det moderna 
skogsbruket regelbundet gallrar ut björk långt 
innan slutavverkningen.

Även i urskog är björkarna mycket färre än 
tallar och granar, och förekommer vanligen en
staka, omgivna av andra träd.

Efter sin död bryts björken ned mycket snabbt, 
undantaget nävern, som ofta blir kvar som ett rör 
fyllt av mjuka trärester. Många tickor bidrar till 
nedbrytningen, vanligast fnöskticka Fornes 
fomentarius, björkticka Piptoporus betulinus, 
zonticka Trametes ochracea och slingerticka Cer- 
rena unicolor.

Aspen Populus tremula är det näst vanligaste 
lövträdet i den mogna taigan. Aspen växer vått, 
fuktigt eller torrt. Den tål dränkning bättre än 
tall, gran och björk och står ofta intill vattendrag 
och som en krans kring gölar i storblockig morän, 
där vattennivån varierar kraftigt och vegetationen 
ofta är mycket sparsam. Trots sin dränknings- 
tålighet växer den aldrig på mosse och sällan i 
kärr. Som buske eller litet träd klarar den sig bra 
i skrevorna på hällmark och i branter, där annars 
bara mycket torktåliga arter som renlavar Cla- 
dina, mjölon Arctostaphylos uva-ursi, ljung Cal- 
luna vulgaris och bergglim Silene rupestris 
växer. Den mest typiska aspbiotopen är dock 
grandominerad skog på näringsrik jord, gärna 
mulljord, där aspen kan utgöra flera tiotal procent 
av beståndets stammar.

Aspen är också ett pionjärträd, men kommer 
upp från jordstammar mer än från frö. Den växer 
alltså ofta i kloner, där unga stammar kan stå tätt, 
medan andra skogspartier kan vara helt fria från 
arten. I mogen skog står stammarna glesare på 
grund av självgallringseffekten och man ser ock
så ofta enstaka träd. Aspen klarar konkurrensen 
från granen bättre än björken. Detta leder till att 
den även i gammal granskog kan utgöra en be
tydande del av beståndet och nå brösthöjdsdia- 
metrarsom överträffar granens. Däremot blir den 
inte så hög som granen.

Aspen trivs på näringsrika jordar, men bidrar 
också själv med sin fallförna till ytskiktens nä
ringsinnehåll. Kransmossa Rhytidiadelphus tri- 
quetrus är en god indikator på högt mark-pH och

på god näringstillgång. Den kan man se växa 
enbart under asparna i en granskog med glest 
aspbestånd.

Aspen kan bli lika gammal som granen. Den 
är mycket ofta koloniserad av aspticka Phellinus 
tremulae, som påbörjar stammens nedbrytning. 
Efter sin död bryts den ned långsammare än 
björken men ungefär lika snabbt som granen av 
en rad svamparter, som har specialiserat sig just 
på detta trädslag, t ex barkticka Oxyporus corti- 
cola, rävticka Inonotus rheades och kandelaber
svamp Clavicorona pyxidata.

Gråalen Alnus incana är ungefär lika vanlig som 
aspen, men uppträder ofta med klenare stammar 
eller i buskform. Den växer på alla jordar från 
torra till våta, men inte lika extremt torra som 
dem aspen klarar sig på. Den föredrar liksom 
aspen sänkor i terrängen, surdråg och finkorniga 
mullrika jordar och bidrar på liknande sätt som 
aspen till att höja mark-pH och näringsinnehåll, 
särskilt innehållet av kväve, som den ackumule
rar med hjälp av sina symbiotiska Rhizobium- 
bakterier i rotknölarna. Den växer helst ganska 
vått, nära källor, i surdråg och längs stränder, 
och går också till skillnad från aspen ut i kärr.

Gråalen är också ett mycket framgångsrikt 
pionjärträd. Den skjuter rikligt med skott från 
jordstammar, men bildar också rikligt med frö
plantor, t ex på naken jord i vägkanter och över
givna grustäkter. Gråalen blir sällan lika gammal 
och stor som de tidigare nämnda träden, men 
enstaka stammar med diameter kring 80 cm och 
höjd uppåt 25 m kan påträffas. Deras ålder är svår 
att bestämma på grund av vedens svagt utveck
lade årsringar. Efter sin död bryts gråalen ned 
lika snabbt som björken, framför allt av klibb- 
ticka Fomitopsis pinicola.

Sälgen Salix caprea förekommer i mindre antal 
än de tidigare nämnda arterna och spelar en annan 
roll i skogens ekosystem. Den har samma tole
rans för torka och väta som aspen, men har lägre 
krav på markens pH och mineralnäringshalt och 
kan alltså dyka upp nästan var som helst. Då den 
också oftast uppträder som solitär bland de andra 
träden och har särskilt stor betydelse som substrat 
för många andra arter, blir varje exemplar sär
skilt värdefullt.

Sälgen förökar sig bara sparsamt från frö. De 
flesta exemplar man ser är gamla som individ, 
även om stammarna är unga. Den skjuter outtrött
ligt nya skott från stubben, som alltid tycks 
överleva efter avverkning eller efter naturlig ned
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brytning av stammen. Många stammar blir emel
lertid också gamla, troligen flerhundraåriga, sär
skilt där de står skyddade i granskog. Däremot 
blir sälgen sällan så hög som de hittills nämnda 
träden. I sällsynta fall når sälgen en diameter 
kring 80 cm och en höjd kring 20 m.

Sälgen är det viktigaste substratet för en rad 
lav- och svamparter, särskilt den vanliga sälg- 
tickan Phellinus conchatus, den relativt vanliga 
lunglaven Lobaria pulmonaria och den mycket 
sällsynta dofttickan eller nordliga anistickan 
Haploporus odorus. Efter sin död rötas den unge
fär i samma takt som asp och gran, men eftersom 
stammarna vanligen är förgrenade, bryts i 
stycken och faller bit efter bit, blir det sällan 
några grova lågor av den.

Rönn Sorbus aucuparia är sällsynt som träd men 
oerhört vanlig som liten fröplanta eller buske. 
Den växer på alla sorters mark, även på myr som 
gränsar till mosse, och även på vad som vanligen 
inte brukar kallas mark, nämligen i grenklykor 
på grova träd av andra arter och på block, där 
den är en av de fyra vanligaste kärlväxtarterna 
och ofta lyckas nå trädform.

I skogen blir rönnen sällan trädformig på grund 
av att älgen betar den girigt, liksom även korna 
på den tid då de formade skogens vegetation. 
Träd kan den bli huvudsakligen i branter och på 
block, dit älgen inte når, samt intill människo
boningar, där den fredas. Den når då nästan 
samma dimensioner som sälgen. Rönnen bryts 
ned bl a av ribbgrynna Phlebia radiata och cin- 
noberticka Pycnoporus cinnabarinus.

Klibbalen Alnus glutinosa finns bara på mycket 
speciella ståndorter. I kusttrakterna dominerar 
den i de våta beskogade kärr, som har fått namn 
efter den. Andra arter, som kan ingå i dessa är 
glasbjörk, gran och ask. I inlandet saknas större 
klibbalkärr, men arten förekommer sparsamt vid 
sjö- och tjärnstränder och på glest skogklädda 
sluttningsmyrar, som oftast är små och in
sprängda i skogen. På dessa sluttningsmyrar 
växer klibbalen regelbundet i övre änden av 
myren, där en eller flera källor brukar finnas.

Klibbalen har inga jordstammar som gråalen, 
utan skjuter skott endast från stubben. Följden 
blir att stammarna ser ut att stå på socklar, upp 
till meterhöga kullar med av mossor övervuxna 
rötter och rester av död ved. Förökning från frö 
måste vara den viktigaste vägen ut på landhöj- 
ningsstränderna vid Bottenhavet, men i inlandet 
ser man sällan fröplantor.

Trots sin förkärlek för stränder finns klibbalen 
inte alls vid de stora älvarnas stränder. Där står 
i stället gråal. Troligen beror detta på gråalens 
förmåga att återetablera sig från jordstammar 
efter de skador på strandvegetationen, som regel
bundet uppkommer i samband med islossning och 
högvatten. Klibbalens stubbskott klarar tydligen 
denna miljö sämre.

I kusttrakterna kan klibbalen nå samma dimen
sioner som asp och björk, men i inlandet blir den 
sällan grövre än 40 cm. Dess nedbrytning är 
snabb, bl a på grund av altickan Inonotus radia- 
tus.
Fläggen Prunus padus har lika speciella bio
topkrav som klibbalen. Den har en förkärlek för 
stränder av bäckar, åar och älvar, men kan växa 
även på andra mullrika fuktiga marker. I de 
sydöstra delarna av Flälsingland når den trädform 
med stamdiametrar upp till 40 cm, medan den i 
NV oftast är en liten buske, ibland krypande.

Jolstern Salix pentandra finns sparsamt i träd
bevuxna kärr, från fattiga till rika. Den finns 
också på stränder av sjöar och vattendrag, alltid 
solitär och oftast sparsamt. Den drunknar i mäng
den av andra lövträd under större delen av året, 
men lyser vit av kvarsittande fröull i november, 
då alla andra lövträd är gråbruna eller violettgrå 
(björkarna). Vid denna tid är det lätt att bilda sig 
en uppfattning om dess utbredning i landskapet.

Jolstern blir lika hög som klibbal och glasbjörk 
i de rika klibbalkärr, där den kan förekomma, 
och den kan nå 30 cm diameter. På fattigkärr 
håller den sig däremot oftast i buskform.

De nu nämnda lövträden står tillsammans för 
endast 5 % av de stammar i taigan som är grövre 
än 25 cm.

Ädla lövträd i taigan
De ädla lövträden utgör en försvinnande liten 
andel av träden i taigan, men bidrar till att 
karakterisera vissa speciella och artrika biotoper, 
och är både därför och på grund av sin sällsynthet 
särskilt viktiga.
Asken Fraxinus excelsior har sin svenska nord
gräns i norra Hälsingland (Rogsta; Säfverstam 
1957) och förekommer som vild bara inom ca en 
mils avstånd från kusten. Till skillnad från i andra 
delar av Sverige växer den här uteslutande fuk
tigt, på stränder av bäckar och åar och i skog
klädda kärr, gärna klibbalkärr. Den gynnas av
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Fig 3. Tallheden är artfattig. Tall och lingon. Ängersjö 1988.

Pinus sylvestris and Vaccinium vitis-idaea in dry pine forest, a vegetation which is extremely poor in species.
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högt pH i marken, som i dessa trakter oftast beror 
på skalmjäla (lager av fossila skal, som färgats 
violetta av blånnisslor, av Linné kallad hälsing- 
mylla), och gynnas även av god mineralnärings
tillgång.

Asken blir här ett högt träd, men sällan mer än 
40 cm grovt. Den förökar sig rikligt från frö och 
även från stubben. Den lider av dikningar, som 
har gått hårt fram i dess trakter, och kvävs lätt av 
den frodiga granskog, som kommer upp när 
vattennivån sjunker.

Lönnen Acer platanoides går något längre mot 
NV än asken. Den är i SO inte sällsynt, men står 
ändå för en försvinnande liten andel av stam
marna. I NV är den en raritet. 1 SO ingår den i 
ordinär barr-lövblandskog, men i NV finner man 
den bara på speciella ståndorter, vid bäckar, helst 
med genomsilningsmarker, och nedom bergbran
ter. Den är starkt knuten till mullrika jordar och 
växer ofta tillsammans med andra mullkrävande 
arter som blåsippa Hepatica nobilis, trolldruva

Actaea spicata, vårärt Lathyrus vernus, skogs- 
vicker Vicia sylvatica och try Lonicera xylo- 
steum.

1 SO blir den ett fullstort träd med krona i nivå 
med övriga träd. Den uthärdar emellertid under 
de övriga trädslagen och blir i inlandet ofta bara 
5-15 m hög och någon dm grov. I NV blir den
ofta buskformig. Lönnen förökar sig kraftigt från
frö men skjuter också skott från stubben.

Linden Tilia cordata har liknande utbredning och 
ståndortskrav som lönnen, men är sällsyntare. 
Den växer ofta tillsammans med lönn. Den blir 
högre än lönnen och når diametrar på fyrtio 
centimeter. Den sätter frukt, men fröplantor har 
inte observerats. De befintliga lindbestånden är 
kloner, som måste ha stått på sin plats i tusentals 
år. De skjuter nya stammar från stubbe eller 
jordstam när någon gammal stam försvinner. 
Ofta finns kring de vuxna stammarna omfattande 
system av låga skott från jordstammar, som 
kryper i eller underjordytan.
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Almen Ulmus glabra är ändå sällsyntare än de 
redan nämnda trädslagen. Den har liknande 
ståndortskrav som lönn och lind och växer ofta 
tillsammans med dessa. Endast på två lokaler 
inom en mil från kusten når den full trädstorlek. 
På inlandslokaler blir den oftast bara decimeter- 
grov eller klenare, buskformig. De almförekom- 
ster vi känner till har lång kontinuitet. Stammarna 
förnyas i stor utsträckning genom skottskjutning 
från stubben. Nya plantor kommer också lätt upp 
ur frö. Almsjukan har drabbat vissa bestånd och 
dödat många stammar, men skadade individ skju
ter nya skott från stubben.

Kärlväxter i taiga på grövre isälvssediment
Morän täcker större delen av Hälsingland och 
övriga Norrland. De grövre isälvssedimenten, 
grus och sand, täcker bara några procent av 
arealen. Denna marktyp kläds av en avvikande 
vegetation, som uthärdar den dåliga tillgången till 
vatten och mineralnäringsämnen på sådana jor
dar. Skogstypen är oftast tallhed (fig 3), där tallen 
är allenarådande eller växer tillsammans med 
fåtaliga granar. Bottenskiktet domineras av lavar, 
särskilt renlavar Cladina, fönsterlav C. stellaris 
och - där marken är mycket trampad - islandslav 
Cetraria islandica. Där markfuktigheten är till
räcklig finns även väggmossa Pleurozium schre- 
beri. Fältskiktet domineras av ris som mjölon 
Arctostaphylos uva-ursi, ljung Calluna vulgaris, 
kråkbär Empetrum nigrum och lingon Vaccinium 
vitis-idaea. I övergången mot fuktigare mark 
försvinner mjölon och blåbär V. myrtillus till
kommer.

Några kärlväxter är nästan fullständigt knutna 
till denna vegetationstyp. Främst är det ängsvidet 
Salix starkeana, som i de NV delarna av Hälsing
land hör hemma i denna miljö. Den saknas i SO. 
En videbuske på tallhed i NV är nästan alltid 
ängsvide. Inga andra videarter klarar denna torra 
miljö. Buskarna brukar stå enstaka och ofta med 
hundratals meter emellan, och de brukar högst 
vara knähöga, ofta krypande.

Även mosippans Pulsatilla vernalis utbredning 
i Hälsingland överensstämmer nästan fullständigt 
med de grövre isälvssedimentens och tallhedar
nas. Även den saknas dock i SO. Den är djup- 
rotad, har övervintrande gröna blad och blommar 
i början av maj, då frosten ännu kan vara svår, 
vilket blommorna skyddar sig emot genom en 
tjock brun hårpäls på utsidan av den i början 
nedböjda klockan. Frösättningen är rik, liksom

Fig 4. Backstarr följer isälvssedimenten och växer där 
skogen möter bygden. Rengsjö 1989.
Carex ericetorum grows on glacifluvial deposits and is 
favoured by a good light supply.

troligen under vissa förutsättningar även frögro- 
ning och fröplantetablering. Arten sägs vara gyn
nad av skogsbrand och troligen även av skogs- 
bete, dels därför att de etablerade plantorna där
igenom befriades från en del konkurrens av träd 
och ris, dels därför att naken jord erbjöds för 
frögroning. Indicier för att detta är korrekt kan 
man få på hyggen, där plantorna blir större och 
blommar rikligare, och på med ljung igen
växande, tidigare betad skogsmark, där bestån
den minskar.

Sandviolen Viola rupestris blommar kort tid i 
maj och är därefter mycket oansenlig, lätt förbi
sedd bland ängsvioler, som kan förekomma på 
liknande ställen. Den har en tydlig förkärlek för 
isälvssand och förekommer även i SO. Dess 
andra typiska ståndort är torr solexponerad ras
jord under branter. Till skillnad från de bägge
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tidigare nämnda arterna klarar den sig dock knap
past på ostörd mark, utan växer i vägkanter eller 
på platser där bottenskiktet på annat vis har blivit 
stört.

Backstarren Car ex ericetorum (fig 4) är ytter
ligare en till isälvssedimenten starkt knuten art, 
som liksom sandviolen dock föredrar tallhedens 
kanter mot odling eller väg, där expositionen är 
stark och bottenskiktet stört. Den växer även 
gärna på torrbackar, bland ängsväxter, där denna 
marktyp har blivit uppodlad.

Kärlväxter i taiga på morän
Morän täcker större delen av Hälsingland. Inom 
den del av ytan, ca hälften, som ligger ovanför 
högsta kustlinjen (HK), är moränen osvallad. Det 
finkorniga materialet ligger kvar och jordarna 
kan vara tämligen rika på mineralnäringsämnen 
och tämligen väl fukthållande.

Nedom HK är moränen mer eller mindre sval
lad, så att finkorniga fraktioner har sköljts ned av 
vågorna till lägre nivåer och avlagrats där. I 
extrema fall återstår block- eller klapperfält utan 
annan vegetation än lavar. Sådana finns mest på 
ostsidorna av de berg som reser sig upp från 
kustslätten, 1-2 mil in från kusten och på nivåer 
mellan 80 och 215 m ö h. De täcker endast ca 
150 ha i hela landskapet. Det ursvallade finkor- 
niga materialet återfinns på lägre nivåer och 
flackare marker, som till stor del har blivit tagna 
i anspråk för odling.

Moränen har alltså mycket varierande innehåll 
av finkornigt material och därför varierar de 
fukthållande och närande egenskaperna starkt. 
Följaktligen växlar också skogstypen och mark
vegetationen mycket. Den ena extremen är tall- 
hedsliknande skogar på hällmarker och ursval
lade blockmarker på bergens högre delar. Den 
andra är frodig granskog med inslag av björk, asp 
och ibland enstaka ädla lövträd i dalbottnarna. 
Eftersom landskapet är starkt kuperat framträder 
denna växling mellan fattigare och frodigare 
vegetation mycket tydligt även vid korta för
flyttningar i terrängen. Övergången från fattigare 
till frodigare vegetation sker alltid gradvis. Man 
kan inte avgränsa några vegetationstyper, utan 
befinner sig hela tiden på en glidande skala, på 
gradienter från torr till fuktig och från surare 
podsoljordar till mer basiska mullhaltiga jordar.

Torr, "skarp", mark. Så artfattig kärlväxtflora 
som på tallheden ser man knappast ens på de

fattigaste moränmarkerna. Lingon, blåbär, ljung 
och kråkbär brukar dominera, men kruståtel De- 
schampsia flexuosa är också vanlig, trots att den 
syns föga i mogen skog. Dessutom finns ganska 
regelbundet och talrikt linnea Linnaea borealis, 
vårfryle Luzula pilosa, skogsstjärna Trientalis 
europaea, ekorrbär Maianthemum bifolium och 
ängskovall Melampyrum pratense. Gullris Soli
dago virgaurea och mjölke Epilobium angusti- 
folium brukar också alltid finnas, men fåtaligt.

Knärot Goodyera repens har inte större krav 
än så vad gäller markbeskaffenhet, men kräver 
däremot att skogen ska vara mer än 80 år för att 
över huvud taget dyka upp och blir vanlig först 
efter ytterligare många decennier. På ljusa partier 
finns mattlummer Lycopodium clavatum och 
plattlummer L. complanatum sparsamt. 1 land
skapets SO-del finns tallört Monotropa hypo- 
pitys. Andra lite ovanligare arter i denna torra 
skogsmiljö är grönpyrola Pyrola chlorantha och 
klockpyrola P. media. Trots att den förekommer 
sparsamt är klockpyrolan (fig 5) en karaktärs
växt för gamla, ljusa, talldominerade skogar på 
grovblockig morän ovan HK, alldeles särskilt när 
dessa är i lövbrännefas. Artens reaktion på brand 
är dock obekant.

Denna artfattiga vegetation kläder långt mer än 
hälften av den hälsingska skogsmarken.

Något fuktigare, "frisk", mark. När mineral- 
näringstillgången något ökar kommer ekbräken 
Gymnocarpium dryopteris, skogsbräken Dryo- 
pteris carthusiana, nordbräken D. expansa och 
piprör Calamagrostis arundinacea, parallellt 
med att ljung och kråkbär minskar. På över
gången till vad skogsboniteringssystemen kallar 
lågörttyp tillkommer harsyra Oxalis acetosella 
och i soliga lägen nattviol Platanthera bifolia, 
och sedan hela raden av för hälsingeskogarna 
typiska lågörter: Angsfräken Equisetum pra
tense, smultron Fragaria vesca, stenbär Rubus 
saxatilis, gökärt Lathy rus linifolius (i SO), skogs- 
näva Geranium sylvaticum, skogsviol Viola rivi- 
niana, bergdunört Epilobium montanum, vit- 
pyrola Pyrola rotundifolia, skogskovall Melam
pyrum sylvaticum, ärenpris Veronica officinalis, 
hagfibblor Hieracium grupp Vulgatiformia, 
skogsfibblor H. grupp Silvaticiformia, skogssal- 
lat Mycelis muralis, ormbär Paris quadrifolia, 
bergsslok Melica nutans, hässlebrodd Milium 
effusum, vispstarr Carex digitata, grönkulla 
Coeloglossum viride och högst i rang som indi
kator på mull och högt pH blåsippa Hepatica
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nobilis. Även hallon Rubus idaeus hör hemma 
här, men är föga framträdande i ostörd skog. Där 
dessa arter ökar, minskar mindre krävande arter 
som lingon och blåbär. Ängsfräken har en sär
skild roll som indikator på finkornig jord, fin 
sand, mo eller mjäla.

Mullrik mark. Mer mullrika miljöer än dessa är 
sällsynta, liksom följaktligen deras speciella 
arter. Det är de så kallade "trollkäringsträdgår- 
darna", ofta belägna i sluttningar nedom 
bergbranter. Där finner man dessutom arter som 
trolldruva Actaea spicata, måbär Ribes alpinum, 
vårärt Lathyrus vernus, häckvicker Vicia sepium, 
skogsvicker V. sylvatica, tibast Daphne meze- 
reum, stinksyska Stachys sylvatica, try Lonicera 
xylosteum och på de allra bästa ställena underviol 
Viola mirabilis. Det är i dessa miljöer man oftast 
även finner lönn Acerplatanoides och lind Tilia 
cordata och någon sällsynt gång alm Ulmus 
glabra. I denna vegetation kan det ofta vara svårt 
att finna en enda bärrisplanta, och även linnea, 
knärot och vårfryle brukar avta. En märklig 
bredd i sitt ståndortsval har lopplummern Lyco
podium selago, som gärna växer i denna miljö, 
men också på hällar och block, både torrt och 
fuktigt.

Fuktig mark. Gradienten från torr till fuktig mark 
löper ofta parallellt med den nyss beskrivna och 
är svår att särskilja från denna. På större delen 
av Hälsinglands skogsmark ligger dock pH och 
mullbildning på en så låg nivå, att arter som 
vispstarr, hässlebrodd, vitpyrola, grönkulla och 
blåsippa aldrig dyker upp, än mindre de uppräk
nade "trollkäringsarterna". När man där kommer 
på fuktigare mark tillkommer i stället regelbundet 
arter som revlummer Lycopodium annotinum, 
skogsfräken Equisetum sylvaticum, majbräken 
Athyrium filix-femina, hultbräken Thelypteris 
phegopteris, blodrot Potentilla erecta, björk- 
pyrola Orthilia secunda, klotpyrola Pyrola 
minor, brunrör Calamagrostispurpurea och slid- 
starr Carex vaginata och ännu fuktigare humle
blomster Geum rivale, älgört Filipendula ulma- 
ria, kärrviol Viola palustris, kärrtistel Cirsium 
palustre, torta Lactuca alpina, kärrfibbla Crepis 
paludosa, tuvtåtel Deschampsia cespitosa, repe- 
starr Carex loliacea, gråstarr C. canescens och 
spindelblomster Listera cordata. Under 200 
m ö h blir emellertid tortan en raritet, medan 
vitsippan Anemone nemorosa i stället regelbundet 
uppträder. Den går också upp på höjderna, men 
endast i den östra halvan av landskapet.

Även övergången till vegetation i surdråg, 
sumpskog, myr och källor sker längs en gradient, 
som kan vara utsträckt över något hundratal till 
några enstaka meter.

I områden med basiska mineral, som i Los eller 
Gnarp, ser man inte stor skillnad mot de sura 
mineralen så länge man håller sig på skarp, frisk 
eller fuktig mark. Det finns dock en tendens till 
utveckling av fältskikt av lågörttyp på friska 
marker, där man på en sur berggrund skulle ha 
väntat sig blåbärstyp. I lågörttyper tillkommer 
också rödblära Silene dioica och hässlebrodd 
Milium effusum ökar. Skillnaden visar sig tyd
ligare i surdråg, sumpskogar och framför allt på 
sluttningsmyrar och plana myrar. Se under rubri
kerna Surdråg och Sumpskog.

Kärlväxter i taigan, som införts av människan
Även i de flesta skogar, som nu är helt öde utom 
när skogsarbeten pågår, har det tidigare varit mer 
eller mindre omfattande jord- och skogsbruk med 
folk, hästar, kor och getter på plats. Myrslåtter, 
fäboddrift, timmerkörning, kolning m m har fört 
hö och spillning ut i de flesta avkrokar av skogen. 
Vissa kulturmarksväxter, som då kom in, har segt 
hållit sig kvar och får betraktas som etablerade, 
fast endast inom mycket små arealer, längs stigar 
och kärrvägar, på de platser där stall och kolar- 
kojor har stått, och i närheten av fäbodar. Efter
som ändå större delen av arealen saknar denna 
kulturpåverkan, är det i inre Hälsingland ganska 
lätt att se vad som är kulturföljeslagare och vad 
som är spontant.

De mest spridda, vanliga och uthålliga kultur
följeslagarna är ormrot Polygonum viviparum, 
smörblomma Ranunculus acris, vissa daggkåpor 
Alchemilla, kråkvicker Vicia cracca, skogsklö
ver Trifolium medium, johannesört Hypericum 
maculatum, teveronika Veronica chamaedrys, 
röllika Achillea millefolium, nysört/1. ptarmica, 
prästkrage Leucanthemum vulgare, höstfibbla 
Leontodon autumnalis, ängsgröe Poa pratensis, 
stagg Nardus stricta, vårbrodd Anthoxanthum 
odoratum, fjälltimotej Phleum alpinum, harstarr 
Carex ovalis, blekstarr C. pallescens och längst 
i norr norsknoppa Gnaphalium norvegicum. För 
vissa arter är det svårare att gissa graden av 
kulturberoende. En sådan är brunört Prunella 
vulgaris, som kan vara spontan i fuktig granskog, 
surdråg och på bäckstränder (Delin 1991).

Två kulturföljeslagare i skogen är sentida. År 
1920 sågs glesstånds Senecio fuchsii sprida sig ut
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Fig 5. Klockpyrola är ovanlig, men ändå karaktärsväxt för torra talldominerade moränmarker. Från vänster till höger: 
Grön-, vit-, klock- och klotpyrola. - Ljusdal, Gröntjärn 1987.

It is possible to determine the Swedish species of Pyrola on the leaves only. From left to right P. chlorantha, P. 
rotundifolia, P. media and P. minor.

från en handelsbodstomt strax N om Älvvik i 
Söderala i SÖ Hälsingland (Liljedahl 1923). Den 
har fortsatt sin kolonisering av vägkanter och 
annan öppen mark och är nu vanlig i Söderhamns 
kornmun, men skiljer sig från den stora massan 
av kulturflyktingar på så vis att den etablerar sig 
i skogen och överlever även i sluten mogen skog, 
där den dock blommar sparsamt. Liksom mjölken 
Epilobium angustifolium får den sedan våldsam 
fart när skogen avverkas. Den kommer alltså att 
bli en i vår naturliga vegetation helt assimilerad 
art.

Den andra nykomlingen i skogen är ameri
kansk dunört Epilobium ciliatum, som med sina 
långflygande frön tar sig in på naken jord i 
traktorspår, markberedningsfåror etc över hela 
landskapet, mest i fuktiga miljöer. Man ser nu
mera sällan ett hygge där den helt saknas. Den 
klarar även fullt sluten skog men kommer aldrig 
att bli så dominerande som glesståndsen, efter
som den trängs undan till de rätt få platserna med

störd mark som finns i den mogna skogen: källor, 
älggropar, uppfrysningsmark i surdråg etc.

Kärlväxter som sprids med däggdjur och fåglar
Fröspridning med djur torde vara mer omfattande 
än man i allmänhet kan observera. De tydligaste 
exemplen ger bär- och fröätande fåglar, huvud
sakligen trastar. Rönnen Sorbus aucuparia är en 
av de fyra vanligaste kärlväxterna på block. Det 
beror troligen både på att fåglar planterar in den 
där och på att den där får vara i fred för betande 
djur. När den står uppe i grova andra träd som 
"flogrönn" är fågelspridning enda tänkbara 
orsak. Även måbär Ribes alpinum har rapporte
rats växa så (Mellström 1917).

Druvflädern Sambucus racemosa sprider sig 
från gårdarna ut på hyggen med fåglars hjälp, 
men inte så rikligt som söderut i landet. Den 
spelar alltså inte rollen av hyggesogräs. Den kan 
ses även i mogen skog, t ex vid ett korpbo. Oxel

•’Ll
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Fig 6. Blågröe på block nedom Klucken, ett högt brantberg i NV hörnet av Hälsingland.
The flora of the boulders is characterized by the absence of forest trees and species of Vaccinium. This leaves room 
for less competitive species which can stand severe drought. Here Poa glauca.
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Sorbus intermedia, som finns (sannolikt) vild 
endast på en lokal nära kusten, påträffas spora
diskt i skog långt från gårdar, men endast i form 
av mindre än en meter höga buskar.

Häggmispel Amelanchier spicata sprids också 
från odling och växer bra även på torr och mager 
skogsmark. Man finner den ofta långt bort från 
vägar och mänsklig påverkan, dit den kan ha 
spritts endast med fåglar. I en kraftledningsgata 
nära Bollnäs växer den bland andra buskar, kon
centrerad till marken just under ledningstrådarna, 
där man kan tänka sig att fåglar har suttit. Även 
brakved Frangula alnus, blåtry Lonicera caeru
lea och röda vinbär Ribes rubrum dyker upp med 
enstaka buskar i fullständigt vild och för dem 
ovanligt torr terräng, tydligen fågelspridda.

Vanliga bär som hallon Rubus idaeus, blåbär 
Vaccinium myrtillus, odon V. uliginosum, lingon 
V. vitis-idaea och kanske smultron Fragaria
vesca sprids sannolikt mycket effektivt med

fåglar även de, men de nyetablerade plantorna 
drunknar i mängden av sedan länge bofasta. 
Hallon är liksom rönn en av de fyra vanligaste 
blockväxterna, och finns även på block som inga 
växtätande däggdjur tar sig upp på. Fågelsprid
ning är den rimliga förklaringen.

Korpen svarar för en till arealen mycket be
gränsad, men i branter möjligen betydelsefull 
fröspridning. Korpbergen innehåller ofta många 
åkerogräs och torrbacksväxter, och det är oftast 
alldeles omöjligt att avgöra om dessa arter har 
vandrat ut på kulturmarken från en spontan brant- 
bergsflora eller om de har flugit andra vägen med 
korparna. Att den senare möjligheten existerar 
framgår av en "klippträdgård" i ett parti av 
Bodaberget i Järvsö, dit man endast tar sig genom 
klättring, och ovanför vilken korparna bor. Till
sammans med spontana arter som bergglim Silene 
rupestris och hällebräken Woodsia ilvensis växer 
här en rad arter med tveksam hemhörighet, som
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åkerbinda Fallopia convolvulus, rockentrav Ara
bis glabra, femfingerört Potentilla argentea, 
åkerförgätmigej Myosotis arvensis och kvast- 
fibbla Hieracium grupp Stiptolepidea, och en, 
som alldeles säkert har kommit dit under de 
senaste 150 åren med hjälp av korparna, nämli
gen stormåra Galium album. Denna art är visser
ligen känd sedan 1740 från Uppland (Hylander 
1970), men var rätt ovanlig i Hälsinglands inland 
ännu på 1800-talets slut och har ännu inte kolo
niserat alla byar i NV.

Åtminstone en av taigans arter sprids med 
pälsbärande djur, nämligen linnean Linnea 
borealis, som har frukter med glandelhår, som 
klibbar fast i pälsen. Möjligen sprids frukterna 
av myskmåran Galium triflorum på liknande sätt, 
trots att krokhåren på denna art är långt mindre 
effektiva häftorgan än på t ex snärjmåran. Man 
kan teoretisera också kring vad älgarna har 
mellan tårna och i pälsen under sina vandringar. 
De glest utspridda "älgbaden”, dygropar där de 
trampar och kanske vältrar sig, har ofta isolerade 
förekomster av våtmarksarter, som sommarlånke 
Callitriche cophocarpa och dyveronika Veronica 
scutellata, som kanske har kommit dit på så vis.

Flora och vegetation i avvikande biotoper

Hällmarker
Hällmarkerna är koncentrerade till ett stråk av 
bergkullterräng, som en till två mil innanför 
kusten reser sig över kustslätten. De ligger under 
HK, har spolats rena av havet och är nu klädda 
av en gles, låg och ofta gammal tallskog av 
tallhedstyp med renlavar och fönsterlav Cladina 
som viktigaste bottenskikt. Längre inåt landet blir 
sådana hällmarker sällsyntare i och med att ber
gen reser sig över HK.

Hällmarkstailskogarna är öppna och expone
rade. Stora ytor av berget täcks av skorplavar, 
medan något mer skyddade partier har ett täcke 
av antingen Cladina-arter eller raggmossa Raco- 
mitrium. Tallarna växer dels i sprickor i berget, 
där de är fast rotade, dels även i lavmattor på 
plana hällen, där alltså hela tallen och lavmattan 
kan lyftas upp och flyttas utan att några rottrådar 
slits av. Den vidare utvecklingen för dessa små 
tallar är sannolikt antingen döden under en 
extrem torrsommar eller en gradvis tillväxt av 
både lavmattan och tallrötterna till dess en lämp
lig spricka medger grundvattenkontakt och ett 
långvarigare liv.

Lav- och mossmattorna koloniseras av smärre 
tuvor av kruståtel Deschampsia flexuosa. 1 
samma matta, men på avstånd från kruståtelns 
rötter, slår sig gärna en eller flera av följande tre 
nejlikväxter ner. Vanligast är bergglim Silene 
rupestris, som finns sällsynt ända uppe i NV. Till 
de kustnära bergen håller sig vårspärgeln Sper- 
gula morisonii, och mer inåt landet fjällnejlikan 
Lychnis alpina. Alla dessa tre arter bildar rikligt 
med frö, som snabbt ger upphov till nya plantor 
vid fuktigt väder. Under torra somrar är detta 
deras enda överlevnadsmekanism. Bergglimet 
och fjällnejlikan är fleråriga, om vädret så med
ger, medan vårspärgeln är ettårig. Alla har de på 
hösten bladrosetter, som övervintrar gröna. And
ra arter, som kan förekomma i dessa lavmattor, 
är toppdån Galeopsis bifida, rödven Agrostis 
capillaris, nickstarr Carex brunnescens och pil
lerstarr C. pilulifera. Förutom tall förekommer 
ofta buskformiga låga aspar även i denna mycket 
torra miljö.

Där någon spricka ger kontakt med grundvatt
net etablerar sig mjölon Arctostaphylos uva-ursi, 
från vars småningom upp till tumsgrova stam en 
stor matta utvecklas. På något fuktigare ställen 
koloniseras lavmattan av ljung Calluna vulgaris 
och ändå fuktigare av lingon Vaccinium vitis- 
idaea och blåbär V. myrtilhis, så att denna spe
ciella vegetationstyp övergår i vanlig barrskog.

1 kustnära berg kan kärleksört Sedum tele- 
phium ssp. maximum växa på liknande sätt, lik
som någon gång bergkorsört Senecio sylvaticus, 
som annars blommar upp på brandfält och mark- 
beredningsfläekar i skogen i landskapets SO-del.

Klippstup och klippbranter
Kärlväxterna i klippstup och -branter rotar sig i 
sprickor och skrevor, på hyllor och under över
häng. I de nedre delarna av branten samlas jord 
på hyllorna och rasjordspartier uppkommer. De 
mängder av småbiotoper som finns gör det svårt 
att beskriva några tydliga vegetationstyper. 
Ståndortsfaktorerna varierar från extrem sol
exposition till grottmörker, från ständig översil- 
ning till väderberoende fuktighet, från lättvittrad 
till svårvittrad och från basisk till sur bergart.

Några arter förekommer endast i klippstup, 
medan andra har en vid utbredning även i andra 
miljöer. Gemensamt för dem alla är dock att de 
gynnas av att inte behöva trängas med skogs
träden, bärrisen och det tjocka mosstäcket i den 
vanliga skogen.
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De mest exklusiva klippstupsarterna är 
svartbräken Asplenium trichomanes, gaffelbrä- 
ken A. septentrionale och grönbräken A. viride. 
De bägge första finns mest i den sydostliga halvan 
av landskapet, den sistnämnda på en enda lokal i 
nordväst. Alla är de bundna till klippspringor i 
tämligen lodräta stup. Svartbräken är minst tork
tolerant och söker sig till springor under över
häng eller i andra skuggiga vinklar, medan gaf- 
felbräken klarar solexponerade lägen. Grönbrä
ken växer halvskuggigt på Losgrönsten.

Fjällhällebräken Woodsia alpina växer också 
mest i klippspringor, men kan någon gång också 
förekomma på vertikala ytor av större block. Den 
är begränsad till Losgrönstenarna och en mindre 
kalkförekomst, bägge i NV, samt till lodytor intill 
vattenfall vid Hylströmmen och Laforsen. Hälle- 
bräken Woodsia ilvensis är en av de vanligaste 
och mest karakteristiska klippbrantsväxterna, 
och finns förutom i denna miljö endast någon 
enstaka gång på block. Den är mycket tolerant 
mot torka, då den rullar ihop sina blad, och växer 
gärna solexponerat i springor och på hyllor i 
berget. Av övriga ormbunkar i berget är sten- 
bräken Cystopteris fragilis mer skugg- och 
fuktighetskrävande, och finns också ibland på 
block i fuktiga lägen, medan stensöta Polypodium 
vulgare är intermediär mellan de bägge sist
nämnda vad beträffar torktolerans. Den är lika 
vanlig på block som på hyllor och i springor i 
stup. Särskilt i NV och på nordsidor växer även 
ekbräken Gymnocarpium dryopteris och hult- 
bräken Thelypteris phegopteris gärna i springor i 
branter.

Fjällbräcka Saxifraga nivalis och tuvbräcka S. 
cespitosa är exklusiva klippstupsarter. Bägge 
växer i Grevaberget (även kallat Huskasnäsber- 
get) i Ramsjö, den förra även i Bolleberget i 
Bollnäs. Ytterligare en fjällväxt, klynnetåg Jun- 
cus trifidus, finns på klipphyllor i kalla lägen på 
tre berg. Även blågröe Poa glauca är nordlig, 
och finns i Hälsingland bara i bergbranter, där 
den växer på hyllor, och någon gång på block (fig 
6).

Bergviol Viola collina växer på klipphyllor och 
på rasjord på sin enda lokal i Hälsingland, 
Grängsjöberget i Gnarp, där den upptäcktes år 
1981 (Åkerström 1983).

Sydliga arter, som i Hälsingland huvudsak
ligen växer i bergstup och -branter, är stinknäva 
Geranium robertianum (fig 7) och backdunört 
Epilobium collinum. Det finns också en tendens 
för skogsmarksarter som i de SÖ delarna av

landskapet växer på vanlig skogsmark att i de NV 
delarna klättra upp i bergen. Det gäller t ex 
vispstarr Carex digitala, lundgröe Poa nemo- 
ralis, skogsnarv Moehringia trinervia och träjon 
Dryopteris filix-mas. Kanske kan man också se 
en liknande tendens när det gäller ryl Chimaphila 
umbellata, som har två av sina mycket fåtaliga 
lokaler uppe i sydbranter, där den växer på större 
och något fuktigare hyllor.

För övrigt är det en brokig blandning av arter 
som dras till Hälsinglands branter och stup. Som 
antyddes i samband med skildringen av korpber
gen är det många kulturmarksväxter, som drar 
fördel av denna miljö, den enda öppna och torra 
som finns i skogen. Förutom de nämnda gäller 
det arter som låsbräken Botrychium lunaria (säll
synt), tjärblomster Lychnis viscaria, backtrav 
Arabis thaliana, styvmorsviol Viola tricolor, 
ängsviol V. canina, kungsljus Verbascum thapsus 
och gråbinka Erigeron acer. Av skogens egna 
arter är det åtskilliga ljusälskande som återfinns 
i bergbranterna: en Juniperus communis, bergs
syra Rumex acetosella, stenbär Rubus saxatilis, 
smultron Fragaria vesca, käringtand Lotus corni- 
culatus, sandviol Viola rupestris, ärenpris Vero
nica officinalis, blåklocka Campanula rotundi- 
folia, kattfot Antennaria dioica, slåtterfibbla 
Hypochoeris maculata, gråfibbla Hieraciumpilo- 
sella, skogsfibbla H. grupp Silvaticiformia, hag- 
fibbla H. grupp Vulgatiformia, flockfibbla H. 
umbellatum, liljekonvalj Convallaria majalis, 
getrams Polygonatum odoratum och fårsvingel 
Festuca ovina. I de NV delarna uppträder söt- 
vedel Astragalus glycyphyllos i den miljön. I ett 
fall, där mosippan Pulsatilla vernalis har lämnat 
isälvsavlagringarna, växer den på sandig morän 
i sällskap med en del av dessa arter.

Nedom branten finns ofta en talus, en stor 
samling block, liggande i sluttning, mer eller 
mindre övervuxen med skog. Denna miljö har 
också sina specialister bland kärlväxterna, men 
dessa skildras under följande rubrik.

Block
I ett skogslandskap med så mycket storblockig 
morän som Hälsingland bildar växttäcket på 
block en vegetationstyp för sig, ett naturens eget 
experiment med särskilt informationsvärde. Om 
man avgränsar blockvegetationen på så vis, att de 
vanliga skogsträden och bärrisen inte får före
komma på de studerade blocken, däremot van-
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Fig 7. Stinknäva i diabasbrant. Gnarp, Åsberget 1989.
Geranium robertianum, a southern species in Sweden, 
which in Hälsingland mainly grows in precipices.
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liga skogsmossor och vilka andra skogsarter som 
helst, får man följande bild av den.

Huvuddelen av blocken består av sura gnejser 
eller graniter med få och små sprickor och låg 
vattenhalt. Huvudkravet på blockväxterna är 
alltså att de ska tåla långvarig uttorkning under 
sommaren. Detta krav modifieras av hur tät sko
gen är, som skuggar blocket, av närheten till 
vatten m m.

En annan ståndortsfaktor, som skiljer block
ytan från omgivningen, är att skogsträd, bärris 
och deras mykorrhiza saknas på blocken. Visser
ligen är smågranar bland de vanliga blockväxter
na, men de upptar liten areal och dör nästan alltid 
under någon torrsommar innan de blivit en halv 
meter höga.

Med de angivna avgränsningarna finner man 
följande typiska sammansättning av blockfloran, 
förvånansvärt konstant inom hela Hälsingland

(Delin 1988). Modifikationer i särskilda skogs- 
miljöer redovisas sist.

De fyra vanligaste blockväxterna är stensöta 
Polypodium vulgare, harsyra Oxalis acetosella, 
hallon Rubus idaeus och rönn Sorbus aucuparia. 
Dessa har var för sig mer än dubbelt så hög 
frekvens som någon av de följande. Näst efter 
dessa följer gran Picea abies, som emellertid som 
sagt spelar en obetydlig roll. Det är alltid fråga 
om små senvuxna exemplar, som dör vid när
maste torrsommar, vilket dock kan dröja ett eller 
annat decennium. Därnäst kommer mjölke Epi- 
lobium angustifolium, skogsbräken Dryopteris 
carthusiana, lundgröe Poa nemoralis, nordbrä- 
ken Dryopteris expansa, skogsnarv Moehringia 
trinervia, lopplummer Lycopodium selago, ek- 
bräken Gymnocarpium dryopteris, tall Pinus syl
vestris (små ex), vårfryleLuzulapilosa, vispstarr 
Carex digitata, björk Betula (små ex), kruståtel 
Deschampsia flexuosa, liljekonvalj Convallaria 
majalis, fårsvingel Festuca ovina, toppdån Gale- 
opsis bifida och piprör Calamagrostis arundina- 
cea.

I sydostliga delar är getrams Polygonatum odo- 
ratum och stinknäva Geranium robertianum inte 
ovanliga, och träjon Dryopteris filix-mas, 
stenbräken Cystopteris fragilis och måbär Ribes 
alpinum kan uppträda. På block i fuktig miljö 
med skuggande lövträd kan arter växa, som van
ligen uppträder på fuktig mark, t ex ormbär Paris 
quadrifolia, dvärghäxört Circaea alpina, skugg- 
viol Viola selkirkii, springkorn Impatiens noli- 
tangere och trolldruva Actaea spicata. I torr och 
ljus miljö kan nickstarr Carex brunnescens upp
träda som blockväxt. På block i gammal barrskog 
växer gärna knärot Goodyera repens. I kustnära 
skogar uppträder kärleksört Sedum telephium 
ssp. maximum på detta vis.

1 Los finns stora block, som härrör från den 
lokala berggrunden, en basisk metavulkanit. 
Dessa block har betydligt större tendens till 
sprickbildning och innehåller tydligen mycket 
mer vatten än granitblock, eftersom det på dem 
växer lingon och stora granar och tallar, som inte 
skulle klara sig på granitblock. På deras sidor kan 
man i springor finna stenbräken Cystopteris fra
gilis och fjällhällebräken Woodsia alpina, som 
annars är nästan helt hänvisade till bergstup.

Sötgräset Cinna latifolia är en raritet med 
svårbegripliga ståndortskrav. Det har en bety
dande del av sina lokaler i Hälsingland på block. 
Det växer inte bara på block i fuktiga och skug
giga miljöer, utan även på starkt exponerade
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block nära bergkrön, där det kan stå i mattor av 
renlav. Sin torktolerans bygger det till stor del på 
sin förmåga till rik frösättning och snabb frögro- 
ning, som gör att nya plantor etableras redan på 
hösten i stället för sådana som torkdödats under 
sommaren. Trots sin goda adaptation till denna 
miljö har det ytterst få förekomster totalt, och 
finns på flera av dessa i mycket få exemplar.

Åtskilliga av våra blockmarker är sådana som 
ligger under bergstup, kallade talus. De har mer 
eller mindre kontakt med själva branten. Ofta 
skiljs de från branten av en remsa av mark i 
bergroten, där både fuktighet och mullhalt är 
högre, så att element ur gruppen av mullkrävande 
arter (se ovan) har slagit sig ner där. Block i 
talusområden kan alltså ha särdrag på grund av 
närhet till antingen branten eller till bergroten. 
Myskmåra Galium triflorum och stinknäva Gera
nium robertianum är arter, som nästan alltid 
växer på block och som regel under bergbranter. 
Även träjon Dryopteris filix-mas och skogssallat 
Mycelis muralis är vanligare i denna miljö. 
Någon gång finner man blågröe Poa glauca eller 
hällebräken Woodsia ilvensis på block, och de 
finns då nästan alltid på klipphyllor i närheten.

En torr sommar som 1988 demonstrerades de 
olika blockarternas torktolerans vackert. Medan 
stensötan fortfarande levde, hade 90 % av 
mjölken dött och samtliga smågranar.

Källor

Källor av alla storlekar bryter fram där markvatt
net kommer upp till ytan, allt fler och tätare 
belägna ju närmare bäckarna man kommer. Frek
vensen är dock mycket varierande från trakt till 
trakt, beroende på markfaktorer, som är svåra att 
utläsa i ytstrukturen. Källor förekommer både i 
morän och i isälvssediment, på land och på botten 
av sjöar och vattendrag.

Karakteristiskt för källorna som biotop är deras 
under året mycket konstanta temperatur, som 
nära överensstämmer med ortens årsmedeltempe- 
ratur. När Göran Wahlenberg reste genom Norr
lands kustland upp till Umeå lappmark i juni 1810 
(manus i handskriftsarkivet, Uppsala universi
tetsbibliotek) mätte han temperaturen i källor, 
som han passerade, och fann i Tönnebro vid S 
gränsen +5,1° och i Hudiksvall i N delen +4,3°, 
flera mellanliggande källor med intermediära 
temperaturer onämnda. Dessa siffror stämmer 
mycket väl med mätvärden för lufttemperatur

under perioden 1931-1960, som för Hälsinglands 
SO-del visar ett medelvärde på +5°.

Den konstanta temperaturen i källorna möjlig
gör livsprocesser under hela vintern. När källarv 
Stellaria alsine växer i en källa, som inte täcks 
av is eller snö under vintern, skjuter den hela 
tiden skott och anlägger blad, samtidigt som äldre 
blad dör. Detsamma gäller förmodligen även 
fjälldunört Epilobium hornemannii och åtskilliga 
andra, vars stammar och rötter sträcker sig ut i 
det vinteröppna vattnet.

På sommaren upplever vi källan som kall, 
vilket inte hindrar en frodig och artrik vegetation. 
De mest exklusiva källväxterna i Hälsingland är 
fjälldunört Epilobium hornemannii och källdun- 
ört E. alsinifolium, varav den förra är vanligare, 
men inte lätt att alltid särskilja från den senare. 
Dessa bägge bildar mattor av hopflätade jord
stammar som från källans fasta kant flyter ut över 
dess vatten. De förekommer nästan aldrig i andra 
miljöer. Smaldunört E. davuricum är nästan lika 
starkt knuten till källor, men växer på fastare 
mosskuddar intill källan. Den kräver dessutom 
högt pH (> 7) och finns bara i NV. Även skogs- 
bräsma Cardamineflexuosa är en nästan exklusiv 
källart. Andra arter med stark anknytning till 
källor är källört Montia fontana, som även finns 
på havsstrand, källarv Stellaria alsine och lund
arv S. nemorum, som även finns i surdråg och i 
raviner i finkorniga isälvssediment, storgröe Poa 
remota och kärrgröe P. trivialis, den förra även 
sällsynt i surdråg och i raviner, den senare kraf
tigt spridd på fuktig åkermark. Bäckbräsma Car
damine amara finns även i bäckar och diken i 
skogen.

Övriga arter vid källor är sådana, som växer 
även i andra fuktiga skogsmiljöer, surdråg och 
sumpskogar. Några exempel är klibbal Aims 
glutinosa, skogsstjärnblomma Stellaria longi- 
folia, humleblomster Geum rivale, gullpudra 
Chrysosplenium alternifolium, kärrfibbla Crepis 
paludosa och spädstarr Carex disperma, men 
listan är lång. Se vidare under Surdråg och 
Sumpskog.

Surdråg
Surdråg (även kallade surdrag eller surdrog) är 
sänkor i skogen, vanligen granskog av hög boni
tet, där rörligt grundvatten kommer nära ytan. 
De är alltså belägna i sluttning och oftast lång
sträckta. Ofta har de kontakt med en källa, bäck 
eller sluttningsmyr, men är så stora och har en så
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Fig 8. Styltstarr i maj. Los, Lossjön 1987.
Carex juncella, a northern species related to C. nigra, 
forms characteristic pillars in wet forest. May 1987.
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annorlunda vegetation, att de förtjänar att be
handlas för sig. Jorden i surdrågen är svart och 
våt och kommer ofta till synes på grund av 
älgtramp om sommaren och uppfrysning under 
vintern.

I surdrågen växer några arter med rötterna i 
eller under grundvattenytan. Trots att de är våt- 
marksväxter finns de ändå inte vid källor, inte 
heller vid bäckstränder eller på myr. Dessa är 
surdrågens mest exklusiva arter. I de NV delarna 
av landskapet växer köseven Agrostis clavata på 
detta vis, i de SÖ dvärghäxört Circaea alpina. I 
hela landskapet, men sällsyntare än de bägge 
nämnda, finns glesgröe Glyceria lithuanica på 
denna typ av mark.

Surdrågens vegetation innehåller också arter, 
som har nämnts under rubriken Kärlväxter i taiga 
på morän: Fuktig mark, men även följande ändå 
mer fuktälskande arter: skogsstjärnblomma Stel-

laria longifolia, revsmörblomma Ranunculus re
pens, gullpudra Chrysosplenium alternifolium, 
kärrdunört Epilobium palustre, amerikansk dun
ört E. ciliatum, ögonpyrola Moneses uniflora, 
vattenmåra Galium palustre, sommarlånke Cal- 
litriche cophocarpa, vänderot Valeriana sam- 
bucifolia, hästhov Tussilago farfara, borsttistel 
Cirsium helenioides, brunrör Calamagrostis pur
purea, brunven Agrostis canina och skogsnycklar 
Dactylorhiza fuchsii.

I trakter med basisk berggrund, särskilt på de 
basiska metavulkaniterna i Los, som innehåller 
ca IO % CaO (Lundqvist 1968), får surdrågen 
tillskott av några kalkkrävande arter, som i hela 
landskapet finns nästan bara där. Det är trådfrä- 
ken Equisetum scirpoides, hårstarr Carex capil- 
laris och guckusko Cypripedium calceolus. 
Finbräken Cystopteris montana har 1991 påträf
fats på en lokal i sådan miljö (Eliasson 1991). 
Kalkgynnade arter som borsttistel blir också tal
rikare.

Sumpskog
Sumpskog är enligt Skogsstyrelsens definition 
skog på våt eller fuktig mark med träd över 3 m 
höjd, vars kronor täcker minst 30 % av marken. 
Om marken inte är våt ulan bara fuktig krävs 
dominans av vit- och björnmossor i bottenskiktet. 
Därinom ryms emellertid en mängd olika vege- 
tationstyper, från klibbalkärr till rismosse med tät 
tallskog på. Vi som har inventerat Hälsinglands 
flora betecknar som sumpskog de ofta rätt smala 
gränszonerna mellan myr och skog, vanligen på 
tämligen plan mark, och zonerna av våt, tidvis 
översvämmad skog längs bäckar och åar. Gräns
dragningen mot surdråg är mycket diffus, men 
sumpskogen har oftast större utsträckning, är 
planare och har klenare och lägre träd. Skillnaden 
mot myr är dess tätare trädskikt. Klibbalkärr är 
så avvikande att de ges en egen beskrivning.

De för sumpskog mest exklusiva arterna är 
spädstarr Carex disperma, som finns i hela land
skapet, och fjällskråp Petasites frigidus, som 
finns i NV. Även den först 1991 i Hälsingland 
upptäckta lappranunkeln Ranunculus lapponicus 
(Stridh 1991b) hör hit. Vanligare sumpskogsarter 
är sjöfräken Equisetum fluviatile, skogsfräken E. 
sylvaticum, åkerfräken E. arvense, kärrfräken 
E. palustre, jolster Salix pentandra, kabbeleka
Caltha palustris, kråkklöver Potentilla palustris,
strätta Angelica sylvestris, topplösa Lysimachia
thyrsiflora, vattenklöver Menyanthes trifoliata,
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missne Calla palustris, styltstarr Carex juncella 
(fig 8), klotstarr Carex globularis (på tuvor och 
stubbar), skogssäv Scirpus sylvaticus och korall
rot Corallorhiza trifida. Lite mer krävande, och 
helst i sumpskog intill sluttningsmyr, växer två
blad Listera ovata, som också blir mycket tal
rikare på landskapets basiska jordar.

Klibbalkärr
Klibbalkärr (fig 9) är en speciell typ av sump
skog. Typiska klibbalkärr på plan mark finns i 
Hälsingland bara i de SO delarna, mest intill 
kusten. Vid Axmar i landskapets SO hörn finns 
ett sådant, på lera som just stigit upp ur havet. 
Mindre mängder av glasbjörk, jolster, hägg och 
gran ingår där i trädskiktet, och i fältskiktet finns 
arter, som har räknats upp under rubrikerna 
Fuktig mark, Surdråg och Sumpskog, men också 
majsmörblomma Ranunculus auricomus, ängsru
ta Thalictrum flavum, tibast Daphne mezereum, 
strandlysing Lysimachia vulgaris, strandklo Ly- 
copus europaeus och den för denna miljö kanske 
mest typiska arten, rankstarr Carex elongata.

Storröjningsmoran i Skog är ett annat klibbal
kärr. Genom dikning har det förvandlats till 
fuktig granskog, men innehåller ändå en del 
rester av den ursprungliga vegetation, som be
skrevs av Bertil Halden (1928). Det har inslag av 
ask Fraxinus excelsior och i fältskiktet spring
korn Impatiens noli-tangere, dvärghäxört Cir- 
caea alpina, glesgröe Glyceria lithuanica och 
storgröe Poa remota. Även här finns karaktärs
arten rankstarr Carex elongata, men också slok- 
starr C. pseudocyperus på en av sina mycket få 
lokaler i Hälsingland.

Bäckstränder

Liksom nederbörden småningom letar sig ned till 
bäcken, samlas även växter från nästan alla stånd
orter på dess stränder. Särskilt om stränderna är 
blockiga eller löper över hällar, finner man ett 
koncentrat av bergsluttningens arter, från dem 
som växer öppet och torrt till dem som är bero
ende av väta. Det är alltså få arter i strandens 
artrika vegetation, som kan kallas exklusiva 
strandarter.

Gemensamma med bergens ljusa branter och 
stup är en Juniperus communis, stenbär Rubus 
saxatilis, smultron Fragaria vesca, blåklocka 
Campanula rotundifolia, kattfot Antennaria dioi- 
ca, flockfibbla Hieracium umbellatum, hagfibbla

Fig 9. Alkärr med missne och rankstarr. Bollnäs, Len- 
ninge 1989.
An Alnus glutinosa fen with Calla palustris and Carex 
elongata.

H. grupp Vulgatiformia, getrams Polygonatum
odoratum och fårsvingel Festuca ovina. Många
av arterna på frisk, fuktig och våt skogsmark
återfinns också på någon av bäckstrandens många
nivåer och nischer.

De mest typiska bäckstrandarterna är hägg 
Prunus padus, brakved Frangula alnus, tibast 
Daphne mezereum, lundelm Elymus caninus och 
knagglestarr Carex flava, i SO även olvon Vibur
num opulus och i NV även fjällskära Saussurea 
alpina och fjällven Agrostis mertensii. Häggen 
finns även vid större vattendrag och blir i SO ett 
20 m högt träd. Lundelmen växer dessutom på 
havsstränder. Knagglestarren och fjällskäran går 
även ut på myr. Skuggviol Viola selkirkii och 
kransrams Polygonatum verticillatum är säll
synta, men starkt knutna till bäckstränder. Skugg- 
violen föredrar platser, där bäcken förgrenar sig
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Fig 10. Skuggviol. Järvsö, Vålsjö 1986.
Viola selkirkii grows in deep shade in ravines and on 
bouldery places along brooks.

mellan block och lövsnår uppkommer. Den tole
rerar den djupaste skugga, under hägg, gråal, 
högre örter och ormbunkar. Den växer även på 
ravinsluttningar vid större vattendrag.

Ytterligare ett par arter har en förkärlek för 
bäckstränder, nämligen strutbräken Matteuccia 
struthiopteris och mossviol Viola epipsila, och ett 
par som är karakteristiska för älvstränder drar sig 
också upp i smärre vattendrag, nämligen vitmåra 
Galium boreale och ängsvädd Succisa pratensis.

Många myrarter finner sig också tillrätta på 
bäckstranden, t ex trådtåg Juncus filiformis, blå- 
tåtel Molinia caerulea, ullsäv Scirpus hudsonia- 
nus och trådstarr Carex lasiocarpa.

En mycket smal nisch koloniseras av tre arter, 
som ofta påträffas tillsammans, nämligen dvärg- 
lummer Selaginella selaginoides, slåtterblomma 
Parnassia palustris och tätört Pinguicula vulga
ris. Dessa rotar sig i den vertikala kant, som is 
och vatten eroderar fram i rotfilten på blocken. 
Kanten är för övrigt tämligen vegetationsfri och 
de nämnda små plantorna avtecknar sig här mot 
svart bakgrund.

Genomsilningsmark
I storblockig morän, som är det vanligaste mark
slaget i Hälsingland, löper bäckarna ibland med 
måttligt fall genom flackare områden, där fåran

delar sig i ett flertal rännilar, som breder ut sig 
över en större yta och ibland också försvinner 
under markytan. Trots att omgivningarnas jordar 
inte är bördigare än vanligt, har det på dessa 
marker uppkommit en vegetation, som liknar den 
man finner på mulljordar, t ex som i de "troll- 
käringsträdgårdar", som finns under berg
branter. Det är huvudsakligen på dessa genom- 
silningsmarker och under bergbranter, som de 
ädla lövträden växer i Hälsinglands inland. Den 
rikaste och mest kända av dessa lokaler är Linde- 
fallet i Enånger, där det finns hög- och grovstam- 
mig lind Tilia cordata, lönn Acerplatanoides och 
alm Ulmus glabra.

Om orsakerna till ansamlingen av "lund-" eller 
mullväxter i denna miljö kan man spekulera. 
Några tänkbara är: ansamling av driftmaterial 
genom blockens filterverkan, lång växtsäsong på 
grund av tjälfrihet och jämn markfuktighet även 
under torra sommarperioder. De kärlväxtarter, 
som ansamlats i dessa genomsilningsmarker, är 
framför allt många av dem, som har räknats upp 
ovan under Kärlväxter i taiga på morän: Mullrik 
mark och åtskilliga bäckstrands- och sumpskogs- 
växter, men även skuggviol Viola selkirkii (fig 
10), mossviol V. epipsila, myskmåra Galium 
triflorum, skogssvingel Festuca altissima och 
skogsfru Epipogium aphyllum.

Raviner i finkorniga jordar
Raviner, som av bäckar har skurits ut i finkorniga 
jordar, är sällsynta i Hälsingland. De flesta löper 
som förgreningar ut från nuvarande eller fossila 
älvfåror i isälvssediment, alltså nedom HK. Den 
djupaste och botaniskt intressantaste är emellertid 
utskuren ur en sandavlagring ovan HK på ost
sidan av Älvåsen.

Ravinerna vilar i djup skugga under tät gran
skog, och bäcksträndernas ljuskrävande arter 
saknas. I de fall då bäcken ännu inte har skurit 
sig ner till de underliggande moränblocken, sak
nas också många arter, som är beroende av dessas 
lite fastare fotfäste.

Ingen art förekommer enbart i denna miljö, 
men några har en förkärlek för den, t ex strut
bräken Matteuccia struthiopteris (fig 11) och 
skogssvingel Festuca altissima. Även lundarv 
Stellaria nemorum, skuggviol Viola selkirkii, un
derviol V. mirabilis, dvärghäxört Circaea alpina 
och storgröe Poa remota växer gärna i sådana 
raviner. Av dessa växer strutbräken, lundarv, 
dvärghäxört och storgröe mycket vått, medan
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violerna och skogssvingeln föredrar den väldrä- 
nerade brinken.

Sötgräs China latifolia nämndes ovan under 
rubriken Block, men har en annan av sina stånd
orter i raviner. Den växer bl a i den nämnda 
ravinen på Älvåsen. Den intar i dessa raviner en 
labil position, inte rotad i brinken och inte heller 
nere i vattnet, utan på utsprång av flera slag 
alldeles ovan vattnet, på block, fallna stockar 
eller nedrasade jordkokor. Liksom på sina block
lokaler är den även i denna miljö en snabbkolo
nisatör, som kompenserar sitt osäkra fotfäste med 
en rik fröbildning, god fröspridning och groning 
redan samma år.

Sällsynta och hotade arters miljöer
Uppdelningen i hotkategorier följer Databanken 
för hotade arter.

Särbara arter (kategori 2)
Stor låsbräken Botrychium virginianum upptäck
tes av Peter Ståhl för första gången i Hälsingland 
år 1988 i Hanebo strax SO om Norrlandsportens 
skidbacke. Den växer här i ett surdråg i gran- 
dominerad skog, nu ungskog, tillsammans med 
en lång rad arter, som kräver mull och högt pH, 
t ex trolldruva Actaea spicata, blåsippa Hepatica 
nobilis, måbär Ribes alpinum, vårärt Lathyrus 
vernus, skogsvicker Vicia sylvatica, tibast 
Daphne mezereum, bergdunört Epilobium mon- 
tanum, vitpyrola Pyrola rotundifolia, myska 
Galium odoratum, stinksyska Stachys sylvatica, 
flenört Scrophularia nodosa, try Lonicera xylo- 
steum, skogssallat Mycelis muralis, ormbär Paris 
quadrifolia, grönkulla Coeloglossum viride och 
tvåblad Listera ovata. Biotopen överensstämmer 
med vad man funnit vara artens typiska i Gäst
rikland, ung barrskog på mark med högt pH 
(Ståhl 1990). Avverkning är uppenbarligen inget 
hot för denna art, medan däremot dikning, kör- 
ning eller annan kraftig påverkan av markens 
hydrologiska förhållanden kan vara skadliga.

Glesgröe Glyceria lithuanica finns på ca tio lo
kaler, spridda från kusten till inlandet. Arten 
växer alltid med rötterna i vatten, men undviker 
stränder. Den står alltså i surdråg eller sump
skog, gärna i närheten av en bäck, och under 
vårfloden säkert ofta översvämmad. Den kan 
också växa i sådana blocksänkor i skogen, som 
tidvis fylls av vatten, tidvis nästan torkar ut. Den

Fig 11. Strutbräken. Skog, Hamnas, maj 1988.
Matteuccia struthiopteris prefers ravines cut out by brooks 
in glacifluvial deposits.
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har för övrigt små krav på biotopen och dess 
följearter är oftast triviala. Åtskilliga lokaler, 
som har upptäckts under senare år, har alltså dykt 
upp överraskande.

Hotet mot denna art är dikning, som med stor 
säkerhet reducerar eller eliminerar arten. Tecken 
på det ser man på Storröjningsmoran i Skog, som 
dikades omkring 1926. Där finns arten bara på 
de mycket få kvarvarande starkt våta partierna, 
bl a i ett av dikena.

Knottblomster Microstylis monophyllos har 
under 1800-talet och första hälften av 1900-talet 
påträffats på ett tiotal lokaler i Hälsingland, de 
flesta vid kusten, men är numer känd endast från 
en plats, på sydsidan av Orängesnäset, S om 
Hudiksvall. Arten växer här i ett litet alkärr ca 7 
m ö h, tillsammans med arter som inte antyder 
kalkpåverkan. Där finns bara ett tiotal ex. Arten
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tycks inte vara beroende av tramp, körning eller 
andra markskador, som den ofta är på sina lokaler 
i Gästrikland. Det enda hot mot arten, som kan 
tänkas, är dikning.

Sällsynta arter (kategori 3)
Köseven Agrostis clavata har under 1980-talet 
upptäckts på många tiotal lokaler i de NV delarna 
av Hälsingland. Fynden klarlägger dess stånd- 
ortskrav och hotsituation. Alla lokaler är i sur- 
dråg. På många ställen syns det att den gynnas av 
markskador, som rotvältor, älgtramp eller trak- 
torkörning. Hotet mot arten är alltså dikning, 
medan däremot avverkning och markberedning 
medför kraftigare vegetativ utveckling, större 
fröproduktion och nya etableringsmöjligheter. 
Eftersom dock avverkning i dessa miljöer enligt 
skogsbruksschablonen ska följas av "skyddsdik- 
ning", är det viktigt att en modifierad avverkning 
utförs, som undviker dikning.
Sötgräs Cinna latifolia har också påträffats på 
många nya lokaler under 1980-talet. Det totala 
antalet är nu femton. Många av dessa är i block
marker, där skogsbruk inte förekommer och dess 
miljö är konstant och ej hotad. På en lokal, där 
det växte på block under skyddande skog hade 
det fem år efter en kalavverkning försvunnit. I 
Älvåsbäckravinen gynnades det tillfälligt av av
verkning (se nedan under Kärlväxter anpassade 
till störning). Sammantagna leder dessa erfaren
heter till att man bör fortsätta att rekommendera 
att dess lokaler inte kalavverkas.
Skogssvingel Festuca altissima. Se nedan under 
Kärlväxter i taiga med lång kontinuitet.
Svedjenäva Geranium bohemicum. Se nedan 
under Kärlväxter anpassade till störning.

Bergviol Viola collina har sina enda hälsinge
förekomster i de sydvända branterna av Gräng- 
sjöberget på galtströmsdiabasen i Gnarp. Den 
växer i en miljö, där den knappast är hotad av 
exploatering. Den torde tåla avverkning och bryt
ning av bergmineralen på platsen är f n inte 
aktuell.

Kontinuitet och störning i taigan
Större delen av naturlig taiga störs då och då av 
brand. Intervallet är i genomsnitt 50 år i tall- 
dominerad skog, 90 år i grandominerad (Zack- 
risson 1977). Smärre områden klarar sig undan

brand och utvecklas till brandrefugier. Det är t ex 
granskogar i nord- eller ostvända branter eller 
skogsholmar på myrar. Brandhistoriken kan i 
detalj studeras i skadorna på kvarstående tall
stammar, brandljuden eller brandlyrorna.

En annan störning, som kan bli storskalig, 
är stormfällning, som dock inte efterlämnar 
lika varaktiga spår. Dess konsekvenser är alltså 
mindre kända.

I skog, som inte brinner eller stormfälls, sker 
ändå störningar, fast i mindre skala. Det är t ex 
när enstaka träd faller på grund av ålder, storm 
eller uppfrysning, och rotvältor därigenom upp
kommer. Det är också störningar av djur, som de 
dygropar, som älgen sparkar upp för att bada i, 
älgens, rådjurets och sorkarnas bete och bäverns 
bete, trädfällning och dammbyggande.

I produktionsskogen är människans aktivitet 
den dominerande störningen. Vägbygge, avverk
ning, körning på otjälad mark, vindfällning i 
hyggeskanter, dikning, markberedning med harv 
eller högläggare m m, är faktorer som bryter 
bottenskikt och förnalager och blottlägger dju
pare marklager, både torv och mineraljord. 
Hyggesbränning har varit, och kommer möjligen 
att åter bli, en störning av stor betydelse.

Olika skogsträd är olika väl anpassade till lång 
kontinuitet eller till störning, se ovan under rub
riken Träds lagssammansättning i mogen taiga. 
Olika växter i fält- och bottenskikt är också olika 
väl anpassade till dessa ytterligheter. Generellt 
gäller, att kärlväxterna mer gynnas av störning, 
medan mossor, lavar och svampar mer gynnas av 
kontinuitet. Viktiga undantag finns dock i bägge 
riktningarna.

Kärlväxter i taiga med läng kontinuitet
Många kärlväxter har anpassat sig fullständigt till 
ett liv i den slutna skogen, och vissa av dessa är 
beroende av denna miljö och missgynnas av stör
ning. Det tydligaste exemplet på detta är knäroten 
Goodyera repens, vars jordstammar kryper i 
förnalagret och aldrig söker kontakt med mine
raljorden. Den är helt beroende av att mossan och 
förnan bevarar sin fuktighet. När mossan för
störs, som på en bränna eller ett hygge, förstörs 
även knäroten. Den är sedan borta på hygget och 
i plant- och ungskogen och kan inte påträffas 
förrän den nya skogen har blivit ca 80 år gammal. 
Hur den gror och etablerar sig har jag inte kunnat 
se, men förmodligen äger det rum i mossan. Den 
är fortfarande tämligen vanlig, men bara i skogar
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som får stå till högre ålder än 100 år, som är den 
normala slutavverkningsåldern. Om omlopps
tiderna skulle gå ner till 70 år, skulle den bli 
hänvisad till reservat. Andra arter med liknande 
livsvillkor är ögonpyrola Moneses uniflora och 
spindelblomster Liste ra cordata.

Skogssvingeln Festuca altissima är också en art, 
som är anpassad till ett liv i fullsluten skog, och 
som blommar och sätter frö där. Till skillnad från 
de flesta andra gräs gynnas den inte av avverk
ning, utan ser ut att missgynnas. Plantornas blad 
blir mindre och gulare efter avverkning, strån, 
blommor och fruktsättning ungefär oförändrad, 
men ingen etablering av nya plantor från frö kan 
ses (egna iakttagelser samt Gustafsson 1987). 
Linnean Linnea borealis hör också till dem, som 
är anpassade till sluten skog och påverkas nega
tivt av avverkning.

Skogsfrun Epipogium aphyllum lever i skogen 
mer som en svamp än som en kärlväxt. Eftersom 
den är klorofyllös och saprofytisk är den bero
ende av förnanedbrytning, helst i en fuktig mull
rik miljö, som man vanligen finner där asp, al 
och sälg ingår i granskogen. Dess växtplatser är 
oftast mycket mörka. Liksom hos svamparna 
uppträder dess fruktkroppar, blommorna, i 
mycket olika antal olika år. Fuktiga och varma 
maj- och junimånader lär gynna arten (Dahlskog 
1980). Skogsfrun är uppenbarligen helt anpassad 
till att växa i fullt sluten skog. Trots det finns den 
på många ställen, där skogen en eller flera gånger 
har avverkats. I Los har observationer gjorts, 
som visar att arten kan bli kvar på sin plats även 
efter kalavverkning, men med en tillfällig ned
gång under den första tioårsperioden. På en 
annan lokal i Los reagerade arten med en kraftig 
ökning av antalet blommande stänglar fem år 
efter en gallring (Eliasson & Delin 1991).

Två ettåriga arter, som sannolikt saknar fröbank, 
är anpassade till sluten skog, nämligen skogs- 
kovall Melampyrum sylvaticum och ängskovall 
M. pratense. Angskovallen föredrar dock ljusare
skogstyper och går också ut på myr. Kovallerna
klarar konkurrensen med mossan genom att deras
frön är stora och näringsrika, ungefär hälften så
stora som risgryn och vita med en svart prick
i ena ändan. Fröna gror i september-oktober,
varvid en några cm lång rot bildas, men inga
hjärtblad kommer fram. När tjälen går ur jorden
sätter de sedan fart, släpper fram hjärtbladen och
tränger snabbt upp genom flera cm av mosstäcke,

!

> ,T

äSi

2vyv

Fig 12. Glesstånds i fullsluten granskog. Norrbo, Hallbo 
1987.
The neophyte Senecio fuchsii can grow in fully closed 
Picea forest.

så att plantorna redan i juni är kraftiga och kan 
börja blomma. Även lönn Acer platanoides, ask 
Fraxinus excelsior och skogsnäva Geranium syl
vaticum har stor kapacitet att bilda fröplantor i 
mogen skog.

Gran Picea abies klarar etablering av frö i det 
vanliga tjocka mosstäcket. Man finner lätt mäng
der av plantor med de vanligen 7-8 hjärtbladen 
just över mossan, men majoriteten av plantorna 
brukar gå under i konkurrensen med de uppvuxna 
träden. I luckor kommer dock plantorna upp, och 
granen gynnas på det hela taget av kontinuitet, 
men missgynnas av brand.

Nattviol Platanthera bifolia föredrar de ljusare 
delarna av skogen, gärna sydvända delar med 
inslag av björk, men jag har sett den i gammal 
granskog bilda täta grupper i mossa med för



övrigt ringa kärlväxtvegetation. I centrum av 
varje grupp stod några större, blommande plan
tor, och i periferin, men bara någon dm därifrån, 
en krans av yngre plantor. Det måste tolkas som 
att största delen av fröna faller omedelbart intill 
moderplantan, och att dessa har en god grobarhet 
och utvecklingsförmåga i mogen skog.

Andra arter, som är väl anpassade till ett liv i 
sluten skog och är fertila där, är revlummer 
Lycopodium annotinum, ormbunkar av släktet 
Dryopteris, ekbräken Gymnocarpium dryopteris, 
hultbräken Thelypteris phegopteris, majbräken 
Athyrium filix-femina, strutbräken Matteuccia 
struthiopteris, trolldruva Actaea spicata, blå- 
sippa Hepatica nobilis, vitsippa Anemone nemo- 
rosa, humleblomster Geum rivale, älgört Filipen- 
dula ulmaria, vårärt Lathyrus vernus, skogs- 
vicker Vicia sylvatica, dvärghäxört Circaea al
pina, bergdunört Epilobium montanum, skogs
stjärna Trientalis europaea, myskmåra Galium 
triflorum, gullris Solidago virgaurea, torta Lac- 
tuca alpina, kärrfibbla Crepispaludosa, ekorrbär 
Maianthemum bifolium, ormbär Paris quadri- 
folia, vårfryle Luzula pilosa, repestarr Carex 
loliacea, spädstarr C. disperma, vispstarr C. 
digitata, slidstarr C. vaginata, grönkulla Coelo- 
glossum viride, skogsnycklar Dactylorhiza fuch- 
sii och korallrot Corallorhiza trifida. Trots att de 
är anpassade till sluten skog skadas de inte av 
avverkning. Möjligen drar de fördel av en 
avverkning genom att då lättare etablera nya 
plantor.

Kleistogama blommor
Pollinerande insekter är färre i tät skog än på 
öppen mark. Som en trolig anpassning till detta 
har några skogsarter utvecklat en stark tendens 
till kleistogami (blomknoppar som utan blomning 
utvecklar frö), som kan vara allenarådande eller 
ett komplement till de chasmogama, vanliga, 
blommorna. Mest känd är underviolen Viola 
mirabilis, som har vanliga blommor i maj, men 
senare under sommaren utvecklar kleistogama 
blommor. Andra violer gör likadant. Skogsviolen 
V. riviniana är mest känd för sina vanliga blom
mor, men bildar i skuggiga miljöer också rikligt
med kleistogama blommor. Allra mest benägen
att bilda kleistogama blommor är dock skugg- 
violen V. selkirkii, som på mörka lokaler många
år inte utvecklar några chasmogama blommor
alls. Alla dessa violer reagerar dock positivt på
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större ljusinsläpp och bildar då fler vanliga blom
mor.

Springkorn Impatiens noli-tangere är ettårig 
och beroende av en god fröproduktion, sannolikt 
också av en fröbank. I sluten skog klarar den 
fortbeståndet med kleistogama blommor. När 
skogen öppnas genom avverkning, eller där den 
växer i miljöer, som alltid är öppnare, blommar 
den däremot med chasmogama blommor.

Undertryckta arter
Många kärlväxter i mogen taiga är undertryckta 
och inriktar sig på att överleva till nästa störning. 
De blommar sällan eller aldrig i fullsluten mogen 
skog, men utgör ändå en betydande del av växt
täcket. Det gäller låga exemplar av skogsträden 
själva. Det gäller också hallon Rubus idaeus, 
smultron Fragaria vesca, mjölke Epilobium 
angustifolium, pyrolor Pyrola, ärenpris Veronica 
officinalis, bergslok Melica nutans, kruståtel De- 
schampsia flexuosa, tuvtåtel D. cespitosa och 
många andra, i varierande grad. Kruståteln kvar- 
lever mellan störningarna som fåbladiga vegeta
tiva skott utan strån och lätt förbisedda mot 
bakgrunden av ymnig mossa. Mjölken kvarlever 
mindre ymnigt men vida spridd i mogen skog som 
små sterila skott från en jordstam, som uppenbar
ligen har stor uthållighet. Den intressanta invand
raren glesstånds Senecio fuchsii (fig 12) beter sig 
på samma vis, se ovan under rubriken Kärlväxter 
i taigan, som införts av människan. Även lingon 
Vaccinium vitis-idaea och blåbär V. myrtillus har, 
som alla bärplockare vet, en tendens att vänta 
med blomning och fruktsättning till dess skogen 
av en eller annan anledning glesas ut.

Kärlväxter anpassade till störning

Brand eller kalhuggning med markberedning
Fler kärlväxtarter gynnas av störningar än av 
kontinuitet. De bäst studerade störningarna är 
dels brand, dels kalhuggning med efterföljande 
markberedning. Bägge dessa störningar är dra
matiska och händelseutvecklingen på brännan 
eller hygget likaså. Fröbanken aktiveras, nya 
sporer och vindburna frön kommer in och de 
överlevande jordstammarna skjuter nya skott. 
Det finns stora likheter mellan brand och 
kalhuggning + markberedning. Stora skillnader 
finns också. Den viktigaste är att de gamla tallar
na blev kvar levande efter brand (fig 13).

SVENSK BOT. T1DSKR. 86 (1992)
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Fröbanken innehåller frön av alla åldrar upp 
till åtminstone åldern av den brunna eller av
verkade skogen. Den har studerats experimentellt 
(Granström 1986). De dominerande arterna i 
fröbanken är skogsnarv Moehringia trinervia, 
blodrot Potentilla erecta, smultron Fragaria ves- 
ca, hallon Rubus idaeus, harsyra Oxalis aceto- 
sella, skogsviol Viola riviniana, ljung Calluna 
vulgaris, blåbär Vaccinium myrtillus, ärenpris 
Veronica officinalis, skogsnoppa Gnaphalium 
sylvaticum, vårfryle Luzula pilosa, blekfryle L. 
pallescens, ängsfryle L. multiflora, myrtåg Jun- 
cus alpinus, ryltåg J. articulatus, vägtåg J. bufo- 
nius, löktåg J. bulbosus, pillerstarr Car ex piluli- 
fera, vispstarr C. digitata och gråstarr C. canes- 
cens. Bland dessa är pillerstarren speciellt iögon
fallande därför att den ofta helt saknas i den 
mogna skogens växttäcke. Även ljung, ärenpris 
och hallon kan saknas i växttäcket. Av vårfryle 
finns oftast plantor i den mogna skogen, men de 
är som regel för få för att kunna förklara det stora 
uppslaget av fröplantor i jordproverna, och arten 
måste finnas i fröbanken sedan föregående brand 
eller avverkning.

Mina egna observationer antyder att även topp
dån Galeopsis bifida, bergkorsört Senecio sylva- 
ticus, knapptåg Juncus conglomerate, veketåg 
J. ejfusus och nickstarr Carex brunnescens hör
till fröbanksväxterna. Nickstarren och tågarterna
ansluter sig till vad Granström har funnit. Att
bergkorsörten, trots sin förmåga till vindsprid
ning, också hör till denna kategori, visas av att
den uppträdde massivt inom en liten del av ett
brandfält medan andra delar var nästan fria från
arten. Andra vindspridda arter, som maskros och
tistlar, fanns också bara i enstaka ex, trots att
dessa arter är vanligare än korsörten i de när
maste omgivningarna.

Svedjenävan Geranium bohemicum är den 
klassiska brandfältsväxten. Trots att skogsbrän
derna nu är sällsynta finner man den fortfarande 
då och då, men på störd mark av annat slag, 
nämligen på markberedda hyggen i soligt läge, 
där temperaturen i den blottade jorden kan kom
ma upp till den kritiska nivån 45°. Av tolv lokaler 
i Hälsingland under de senaste tjugo åren är två 
på brända ställen och tio på hyggen. Den är mer 
kortvarig på hygget än andra hyggesväxter, och 
brukar finnas bara två-tre år i rad. På ett block 
med tunt jordtäcke på ett hygge har jag dock 
funnit den fem år efter avverkning. Svedjenävan 
är en sällsynt hyggesväxt, som kan dyka upp 
enstaka eller i mängd. Nästan alla sentida fynd är

på sydsluttningar med finkornig jord, antingen 
morän med starkt inslag av fina fraktioner eller 
isälvssand. På flera av lokalerna har den vuxit 
med kulturberoende arter som brännässla Urtica 
dioica, grässtjärnblomma Stellaria graminea, 
gulvial Lathy rus pratensis, fyrkantig johannesört 
Hypericum maculatum, styvmorsviol Viola tri
color, sumpmåra Galium uliginosum, teveronika 
Veronica chamaedrys, prästkrage Leucanthemum 
vulgare, vårbrodd Anthoxanthum odoratum, 
ängsgröe Poa pratensis, harstarr Carex ovalis 
och blekstarr C. pallescens. Markens höga bör
dighet och lämpliga klimatläge för odling samt de 
nämnda följearterna gör att man kan förmoda att 
svedjenävan har en fröbank i jord som tidigare 
har varit svedjeland för odling av råg, rovor etc.

Både Granström och Milberg har påvisat att 
ormbunkssporer kan finnas i bank i jorden. Det 
är framför allt ekbräken Gymnocarpium dryo- 
pteris och stenbräken Cystopteris fragilis, som 
finns i riklig mängd, vilket kan ha betydelse för 
speciellt den förras etablering på störd mark 
(Milberg 1991).

Förutom från fröbanken kommer växter på 
brännan eller hygget in med vinden som sporer 
eller som frön. Redan samma år växer rotmurklor 
Rhizina undulata upp, kanske inkomna som spo
rer. Många mossarter etablerar sig, t ex bränn
mossa Ceratodon purpureus, spåmossa Funaria 
hygrometrica, enbjörnmossa Polytrichum juni- 
perinum och hårbjörnmossa P. piliferum.

Mjölken Epilobium angustifolium är en av 
karaktärsväxterna. Den finns inte i fröbanken, 
men i mindre mängd som gamla jordstammar i 
den mogna skogen. Dessutom kommer snabbt en 
stor mängd frön flygande från omgivningen. 
Även de andra arterna av samma släkte kolonise
rar delvis via vindspridda frön, särskilt ameri
kansk dunört E. ciliatum. Denna spridningsväg 
har Granström också påvisat för sälg Salix caprea 
och hästhov Tussilago farfara.

Några arter, som man som regel ser i tjocka 
mosstäcken i mogen skog, är ändå beroende av 
vindspridning till brandfält eller annan störd 
mark. Mattlummer Lycopodium clavatum och 
kambräken Blechnum spicant etablerar sig enligt 
min erfarenhet endast eller huvudsakligen på 
naken jord, men kvarstår sedan och sprider sig 
vegetativt i tjocka mosstäcken. Sannolikt gäller 
detta även revlummer Lycopodium annotinum, 
plattlummer L. complanatum, fjällummerL. alpi- 
num och åtskilliga andra ormbunksväxter. Beträf-
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Fig 13. Brandfält med levande tall och döda granar. 
Bollnäs, Römmaberget 1990.
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The largest pines Pinus sylvestris survive the forest fire, 
but the spruces Picea abies are dead. Fire experiment in 
young (100 years) forest.

fände majbräken Athyrium filix-femina är det 
tydligt att så är fallet på rotvältor, se nedan.

Den tjocka barken gör att gamla tallar Pinus 
sylvestris motstår även en stark brand. Frön från 
dessa och från tallar i brandfältets omgivning får 
efter branden bättre gronings- och etablerings- 
möjligheter än vad de har i mossa och förna. 
Dessa egenskaper gör tallen till ett pionjärträd. 
Ändå kraftigare gynnas björkar Betula och gråal 
Alnus incana av brand och liknande störning, 
eftersom deras frön har ändå mindre möjligheter 
att gro och utveckla plantor, som förmår ta sig 
upp genom mosstäcket.

Brandfältet koloniseras också från jordstam
mar, som har legat tillräckligt djupt för att undgå 
hettan. Asp Populus tremula och gråal Alnus 
incana återkommer på detta vis, och får genom

sin snabba start ett övertag inom de områden där 
de är etablerade i marken. Lingon Vaccinium 
vitis-idaea, blåbär V. myrtillus och ljung Calluna 
vulgaris beter sig på samma vis. Sälg Salix cap- 
rea, svartvide S. myrsinifolia, glasbjörk Betula 
pubescens, vårtbjörk B. pendula, hallon Rubus 
idaeus, stenbär R. saxatilis, rönn Sorbus aucu- 
paria, mjölke Epilobium angustifolium, piprör 
Calamagrostis arundinacea, tuvtåtel Deschamp- 
sia cespitosa och kruståtel D. flexuosa skjuter 
också skott från jordstam eller stubbe. Särskilt 
framträdande är mjölkens expansion på brännan 
eller hygget, som beror på en kombination av 
skottskjutning från jordstammar och nyetablering 
av frö. När den kommer från frö blommar den 
dock tidigast andra året.

Mosippans Pulsatilla vernalis reaktion på 
brand och på avverkning + markberedning är 
särskilt viktig att känna till, eftersom arten är 
sällsynt och i Gävleborgs län fridlyst. Redan 
Linné noterade under sin dalaresa 1734 att 
rnosippan växte rikligt i den brända skogen. 
Observationer i norra Hälsingland under 1930- 
talet tyder på att det var fråga om en verklig 
ökning till följd av brand. Dock måste man vara 
uppmärksam på att den observerade ökningen 
nästan alltid gäller blommor, och att det i bestånd 
av mosippa i sluten tallhed alltid finns fler sterila 
än fertila plantor. Brandeffekten skulle alltså 
kunna vara en ökning av antalet blommor per 
planta. Dock är frösättningen oftast god och 
möjligheterna till nyetablering förmodligen 
också.

Även avverkning leder enligt flera observatio
ner till kraftig ökning av arten. Markberedning 
med harv har också en positiv effekt, med ny
etablering av plantor i harvspåren under åren 
5-10 år efter harvningen. Att ökningen kommer
så sent tolkas som att arten inte kommer från
fröbank utan från färska frön (Stridh 1990
1991a).

Sötgräset Cinna latifolia är väl anpassat till ett 
liv i sluten skog och blommar och sätter frö i 
denna miljö. Dess reaktion på avverkning är ändå 
till en början positiv, vilket har rapporterats bl a 
från Estland, där det har uppträtt som ett besvär
ligt hyggesogräs (Lepik 1940).

Mina undersökningar av dess reaktion på av
verkning i Älvåsbäckravinen i Hassela (Delin 
1986, 1992) styrker detta. Arten växte där på 
1970-talet på block och stockar på bäckstrand i 
en mogen och tät granskog av hög bonitet. Plan
tor och blommande strån räknades inom ett av-
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Fig 14. Rotvälta. Arbrå, Forneby, Sveadammen 1991.
Uprooting occurs as a consequence of wind-felling, on moist ground also after frost upheaval. The bare soil is soon 
colonized, partly from the seed bank.
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snitt av bäcken före avverkning och sedan 4 och 
9 år efter avverkning. Inom ett annat avsnitt 
räknades blommande strån 2, 6 och 11 år efter 
avverkning. På bägge avsnitten ökade antalet 
blommande strån först, men minskade åter när 
hyggesvegetation med höga gräs, buskar och 
lövsly vuxit sig hög och tät. Arten kom då ned 
till ungefär samma nivå som före avverkningen. 
Sötgräsets första reaktion på avverkning är inte 
bara ökad skottskjutning och stråbildning, utan 
också en riklig nyetablering från frö. Första åren 
kunde man se mängder av fröplantor på blottade 
ytor i anslutning till bäcken, även på bråtar av 
avverkningsrester, som bäcken hade lagt upp.

Vid Alvåsbäcken ökade också lundelm Elymus 
caninus kraftigt till följd av avverkningen, vilket 
ställde till problem vid räkningen av sötgräs- 
plantorna. En hjälp i arbetet blev, att lundelmen 
vid krossning luktar skarpt och obehagligt, i 
motsats till sötgräset, som har en fin doft av 
kumarin.

Kraftlednings gator
Den upprepade röjningen under många decen
nier, utan samtidig markskada, är en speciell 
störning, som visar sig i vegetationen i form av 
kraftig ökning av en Juniperus communis och 
ljung Calluna vulgaris på bärrisens och barr
trädens bekostnad. Dessutom gynnas plattlum- 
mer Lycopodium complanatum och mattlummer 
L. clavatum och vissa ängsarter som ängsskallra
Rhinanthus minor.

Rotvältor
När ett träd faller, följer ibland de grövre rötterna 
med upp ur marken och blir liggande på kant som 
en jättelik halvrund skiva (fig 14), väl förankrad 
i detta läge av stammen, som vilar tungt på 
marken. Jorden blottas dels på undersidan av 
rotsystemet, dels på marken, där rötterna var 
fästa. Ordet rotvälta har i olika sammanhang 
betecknat hela företeelsen, det kantställda rot
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systemet eller gropen där trädet stod. En mer 
detaljerad terminologi använder rotvälta för hela 
företeelsen och välta för det kantställda rotsyste
met. Rotvältegrop talar för sig själv (B. G. Jons
son, Umeå, pers medd).

Det är mest granar som faller och ger upphov 
till rotvältor, men även tall och björk. Ofta är 
vinden orsak till fallet, men i surdråg och sump
skog spelar uppfrysning och avslitning av rot
systemet en viktig roll. I sådana miljöer faller 
även små granar, som har stått skyddade under 
större träd.

Även förr, då skogsbränder var viktiga stör
ningar i skogen, brann fuktiga och våta gran
skogar mindre ofta än övrig skog, varför rot
vältor torde ha varit lika betydelsefulla störningar 
som brand, med blottläggning av jord och möj
ligheter för vissa arter till etablering. Nu när 
bränderna är nästan helt eliminerade har de ännu 
större betydelse.

Ibland lutar vältan något, så att jorden på 
undersidan kommer "under tak". De frön, som 
gror där, kan alltså inte ha kommit dit med 
fågelspillning efter att trädet föll. De måste i 
stället ha legat under trädet i fröbanken. Arter, 
som gror i den miljön, är t ex hallon Rubus idaeus 
och gullpudra Chrysosplenium alternifolium, den 
senare bara på de nedre, våtare delarna av vältan. 
Ofta ser man ett rikligt uppslag av 2 mm stora 
protallier, som övervintrar gröna och under som
maren utvecklar sporofyter, som så småningom 
visar sig bli plantor av majbräken Athyrium fllix- 
femina. Det är ovisst om de kommer ur en 
sporbank eller genom sportillförsel efter fallet. 
En vanlig kolonisatör av de blottade rötterna i 
vältan är gul knappnålslav Coniocybefurfuracea, 
vars gulgröna bål helt täcker stora ytor, som 
kontrasterar mot den bruna jorden.

1 rotvältegropen etablerar sig både kärlväxter 
och mossor. Alla surdrågens och sumpskogens 
arter kan komma i fråga, t ex hultbräken Thely- 
pteris phegopteris, bäckbräsma Cardamine 
amara, humleblomster Geum rivale, dvärghäxört 
Circaea alpina, bergdunört Epilobium montanum 
och brunven Agrostis canina. Blocken i en rot
vältegrop kan vara den enda fläck i granskogen, 
där mjölken blommar. En art torde vara mer 
beroende av dessa blottor i mosstäcket än de 
andra, nämligen köseven Agrostis clavata. Den 
är kortlivad, ett- eller fåårig, har inga utlöpare 
men riklig frösättning och ligger uppenbarligen i 
fröbanken som andra Agrostis-arter. Den är inte

vanlig någonstans, men dyker upp i denna miljö 
i de N och NV delarna av landskapet.

På rotvältan och på lågan gror efter något 
decennium gärna granplantor, som i dessa fuktiga 
och våta miljöer har svårigheter att rota sig nere 
på marken. Långt efter att lågan är förmultnad 
står granarna kvar i rad. Företeelsen kallas låga- 
föryngring.

Dikning och körning med skogstraktorer
Stora arealer jordbruksmark vanns under 1800- 
talet genom dikning, som torrläde kärr och sjöar. 
Under 1900-talet har denna princip tillämpats 
även i skogsbruket. Särskilt under 1930-talet 
grävdes diken i sumpskog och myr nästan överallt 
för att förvandla våtmarkerna till skogsmark. 
Aktiviteten minskade sedan, men återupptogs vid 
1980-talets början med förnyad kraft och nu med 
maskiner.

Fram till 1950-talet kördes allt virke med häst 
på vintervägar till avlägg vid flottningsleder. 
Vintervägarna anlades under sommaren genom 
att block vältrades undan eller sprängdes och 
kavelbroar (stockar i myrytan) lades på sanka 
ställen. På vintern fullbordades vägen genom 
snöplogning och vattenbegjutning, så att en slät 
slädväg med gott före erhölls. Under 1950-talet 
började man bygga skogsbilvägar. Vid 1960- 
talets mitt hade bilvägnätet vuxit tillräckligt för 
att kunna ta över, och flottningen upphörde. 
Skogsbilvägarna kantas alltid av diken, som kan 
ge en dikningseffekt även på omgivande skog.

1 fuktig och våt skogsmark gör skogstrakto- 
rerna ända upp till 70 cm djupa spår, i vilka 
jordlagren rörs om kraftigt. Spåren ger ofta en 
oavsiktlig dikningseffekt.

Myrdikningsverksamheten är i avtagande, och 
vägbyggena börjar också närma sig sitt slut. 
Underhåll av gamla diken på myr och vid vägar 
kommer dock alltid att krävas. Körningen på våt 
skogsmark kommer att fortsätta.

Dikningens och körningens effekter är dels 
torrläggningen, som kan förvandla surdråg, 
sumpskog och myr till torr skogsmark, dels stör
ningen i marklagren, som liknar dem vid kal
avverkning och markberedning. Torrläggningen 
eliminerar hela våtmarksbiotoper med till
hörande arter och ersätter dem med skogsmark 
med trivial flora. Den är den både i stor och liten 
skala mest skadliga av skogsbrukets metoder.

Om en skogsbilväg med diken dras genom 
granskog på fuktig mark, kommer regelbundet ett
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kraftigt uppslag av hallon Rubus idaeus på dikes
kanten, senare följt av en mur av gråal Alnus 
incana. Övriga störningsgynnade arter, som be
skrivits under rubriken Brand eller kalhuggning 
med markberedning kommer också upp. Skogs- 
noppan Gnaphalium sylvaticum tycks ha en sär
skild förkärlek för vägar. Skogsklockan Campa
nula cervicaria förekommer sällsynt, och nästan 
endast i vägskärningar och vägdiken. Den är 
tvåårig och beroende av naken jord för att gro 
och gynnas starkt av de återkommande rensning
arna av vägdikena. Den hör hemma i gränsområ
det mellan skog och jordbruksmark, och fanns 
före 1900-talets mitt förmodligen mest i betad, 
öppen skog, där den måste ha gynnats av djurens 
tramp.

Grävning eller körning med stora traktorer i 
surdråg, sumpskog och intill bäckar skapar nakna 
jordytor nere i diket (spåret) och uppe på de 
upplagda jordhögarna. Dessa koloniseras inte 
bara av de arter, som är vanliga i omgivande 
växttäcke, utan även av andra, som finns i frö
banken och gynnas av denna störning. Vanligast 
bland dessa är myrtåg Juncus alpinus, ryltåg J. 
articulatus, vägtåg J. bufonius, löktåg J. bulbo- 
sus, veketåg J. effusus, knapptåg J. conglomera- 
tus, svartfryle Luzula sudetica, blekfryle L. pal- 
lescens, ängsfryle L. multiflora, gråstarr Carex 
canescens, stjärnstarr C. echinata, knagglestarr 
C. flava och ärtstarr C. oederi. Lika mycket
gynnas de ovanligare arterna fjällven Agrostis
mertensii och köseven A. clavata. Lopplummer
Lycopodium selago kommer förmodligen genom
sporer till denna miljö. Sileshår Drosera rotundi- 
folia koloniserar ofta naken fuktig mineraljord i
diken m m, trots att man är van att betrakta den
som en typisk torvjordsväxt.

Kvävegödsling
Kväve i form av ammonium, nitrat eller urea 
tillförs till skog för att öka tillväxten under de 
sista 10-15 åren före en avverkning. Numer 
tillförs oftast kalkammonsalpeter för att motverka 
försurningseffekten. Effekten av 150 kg/ha kväve 
i form av ammoniumnitrat på två kärlväxtarter 
har studerats (Kellner 1989 samt pers medd). 
Man fann ökat antal skott hos mosippa Pulsatilla 
vernalis men minskning hos knärot Goodyera 
repens.

Markförsurning
Markförsurningen på grund av nedfall av svavel
syra och salpetersyra är möjligen den mest skad
liga påverkan på skogsvegetationen, som för när
varande pågår. I Hälsingland har mineraljorden 
på 65 cm djup blivit tio gånger surare på 40 år. 
1949 var pH 6,00 och hade 1989 gått ner till 5,08 
(Stegmann 1989). Sänkningen av pH är mindre 
än i Skåne. Där har man observerat att vissa 
kärlväxtarter, bl a myska Galium odoratum, för
svinner när pH går under 3,5 (Falkengren 1986, 
Falkengren & Tyler 1991).

Vi har inte kunnat se några effekter på kärlväx
terna på grund av försurningen. Eftersom försur
ningen kommer att fortsätta kan vi dock förvänta 
oss minskning av arter, som är beroende av högt 
mark-pH.

De motåtgärder i form av markkalkning, som 
kan bli nödvändiga, har både negativa och posi
tiva effekter på vegetationen, de negativa mest i 
inledningsskedet, men det finns inga erfarenheter 
av detta i Hälsingland.

Betning av älg
Älgstammen har under åren efter 1950 vuxit sig 
stark. Människorna flyttade från skogarna in till 
staden. Övergiven åkermark blev tillgänglig för 
betning. Korna och hästarna försvann från sko
gen, så att beteskonkurrensen där minskade. Kal
hyggena ökade, med frodig ört- och gräsväxt. 
Trots alla nytillkomna betesplatser förblev älgen 
ändå ett skogsdjur med smak för skogens specia
liteter. Bland alla spår efter djur i skogen är 
spåren efter älgklövar och älgbetning de vanli
gaste och tydligaste.

På sommaren går älgen gärna i surdrågen och 
betar torta Lactuca alpina. Den tar blommorna 
först, och de övre delarna av stam och blad, och 
lämnar regelbundet åtminstone några blad kvar. 
Tillsammans med tortan växer oftast majbräken 
Athyriumfilix-femina, som älgen betar genom att 
repa av primärsegmenten från rachis ("mitt
nerven"). Kvar blir de nedersta primärsegmenten 
och rachis, som en lång pisksnärt. Uppenbarligen 
föröder älgen inte sina födoväxter, utan ger dem 
chansen att överleva och förnya sig. Till för
nyelsen bidrar säkerligen också älgtrampet, som 
skapar nakna jordfläckar för spor- och frö
förökning.

På vintern betar älgen buskar, i första hand 
rönn Sorbus aucuparia (fig 15), men eftersom
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Fig 15. Älgbetade rönnar. Hass*jla, Rigberg 1987. 
Sorbus aucuparia grazed by moose Alces alces.
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den förekommer sparsamt även sälg Salix caprea, 
andra videarter, asp Populus tremula, en Juni- 
perus communis, björk Betula och tall Pinus 
sylvestris, i ungefär denna ordning av begärlig
het. Gråal Aims incana och gran Picea abies 
lämnar den som regel. Genom sin betning av 
buskar omdanar älgen skogens vegetation. In
slaget av lövträd skulle vara större om inte älgen 
funnes. Särskilt gäller det rönn, asp och sälg.

Några arter i våt skogsmark tycks vara anpas
sade till kraftig markskada, som t ex älgtramp 
och uppfrysning. Dvärghäxört Circaea alpina 
har jordstammar, som börjar smala men i ändan 
förtjockas till en vit spolformig bildning, varifrån 
nästa års planta kommer upp. Kärrdunört Epi- 
lobium palustre har också långa jordstammar, i 
vars ände turioner bildas, med liknande funktion. 
Bägge dessa torde vara rätt okänsliga för den 
häftiga omrörning, som både älgtramp och upp
frysning kan åstadkomma.

Störning av bäver
Bäverns avverkningar och dammbyggen har ny
ligen börjat i Hälsingland och kommer att bli 
störningar av stor betydelse för sumpskogar och 
bäckstränder. De effekter, som redan nu kan ses, 
är dels avverkningar av asp, björk och sälg, som 
äger rum inte bara på stranden, utan flera tiotal 
meter därifrån, dels dränkningen av strand
skogen. Granarna avverkas inte, men dödas av 
dränkningen och blir stående som insektmat och 
biotop för tretåig hackspett. Stora arealer av 
sumpskog och strandvegetation dödas genom 
dränkning. Vattenmagasinen ovan dammarna blir 
näringsrika genom den begynnande nedbryt
ningen av dränkt och hopdraget växtmaterial. De 
första organismer, som drar fördel av detta, är 
nedbrytarna och de djur, som ingår i överordnade 
näringskedjor, bl a öringen. Man kan vänta sig 
att även vattenväxter, särskilt bläddror Utricu- 
laria, kommer att gynnas.

Den för sumpskogen intressantaste fasen, när 
en bäverbosättning överges och magasinet töms, 
har vi ännu inte fått tillfälle att se i Hälsingland. 
Växternas nykolonisering av de torrlagda bott
narna kan innebära lika dramatiska förändringar 
som dränkningen en gång medförde. Den häl
singska vegetationen har en gång utformats under 
ständig påverkan av bävern, varför detta djurs 
återkomst rimligtvis borde medföra huvudsak
ligen positiva effekter.

Skillnader mellan naturlig och brukad taiga
Trots att många kärlväxter i taigan finner lik
nande överlevnadsmöjligheter i produktions- 
skogen som de gjorde i urskogen, är skillnaderna 
dock mycket stora mellan dessa bägge skogs- 
miljöer. De viktigaste är:

(1) Elden skonade avsevärda skogsarealer, där
kontinuiteten bevarades och död ved ackumule
rades. Skogsbruket skonar endast minimala area
ler avsatta som reservat.

(2) Gamla tallar överlevde brand. Brandfältet
hade stor stående virkesvolym. Hygget är ofta
helt fritt från träd.

(3) Stor mängd stående och liggande död grov
ved fanns på brandfältet. Skogsbruket lämnar
endast stubbar, grenar och annat klent virke kvar.

(4) Vägbyggen och dikning har inga naturliga
motsvarigheter.
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(5) I naturen vändes mineraljord upp av rotvältor,
som emellertid påverkade mycket mindre arealer
än skogsbrukets markberedning.
De växter, som drabbas av skillnaderna mellan 
produktionsskog och urskog, är i första hand 
mossor, lavar och svampar, av vilka en majoritet 
gynnas av kontinuitet eller av att det finns grov 
död ved. För kärlväxterna är kontinuiteten, med 
vissa undantag, inte lika viktig. Många av den 
våta skogsmarkens arter drabbas i stället av dik
ning, som kan totalt utplåna surdråg, sumpskog 
och myr och förvandla marken till skogsmark 
med trivial flora. Det största hotet mot taigans 
kärlväxtflora ligger i våtmarks- och skyddsdik- 
ning och andra former av grävning i skogen, som 
leder till dränering och torrläggning. De arter, 
som genom sin sällsynthet löper störst risk att 
drabbas är knottblomster Microstylis monophyl- 
los, skogsfru Epipogium aphyllum och glesgröe 
Glyceria lithuanica.

Summary
The taiga forms an almost continuous cover of the northern 
two thirds of Sweden. The only other main vegetational 
types are alpine vegetation and mires. Minor parts of taiga 
on the most fertile soils, mainly glacifluvial deposits, have 
been transformed into arable land. The following descrip
tion deals with Hälsingland, located in the southern part 
of the taiga zone. In this province, 83 % of the land surface 
is taiga, 13 % is mire and 4 % arable land. In spite of 
Hälsingland being the most forested of the Swedish pro
vinces and renowned for its high quality pine timber, only 
0.01 % of its forest is left untouched, as virgin old growth 
forest.

The vascular flora of the main part of the taiga is 
dominated by a very small number of species. Scots pine 
Pinus sylvestris and Norway spruce Picea abies make up 
95 % of trees above 25 cm diameter. The field layer is 
dominated by dwarf shrubs such as bilberries Vaccinium 
myrtillus and cowberries V. vitis-idaea, a couple of grasses 
such as Deschampsia flexuosa and Calamagrostis arundi- 
nacea, some herbs, as Maianthemum bifolium and Trien- 
talis europaea and a couple of ferns, e.g. Gymnocarpium 
dryopteris and Dryopteris expansa.

A more species-rich flora is found in numerous minor 
habitats where water, light or mineral nutrients are more 
abundant or where trees and dwarf shrubs do not reach. 
Together these richer spots cover a very small percentage 
of the area, but are important because they also contain 
the rare and sometimes the endangered species.

The flora of the main vegetational types is described 
under the following headings in the Swedish text: pä 
grövre isälvssediment = on sand and other coarse glaci
fluvial sediments; på morän = on moraine; torr, "skarp", 
mark = dry ground; fuktigare, "frisk", mark = ground 
with ordinary moisture; mullrik mark = mull ground; 
fuktig mark = moist ground; kärlväxter som införts av

människan = vascular plants introduced by man; kärlväx
ter som sprids med däggdjur och fåglar = vascular plants 
dispersed by mammals and birds; hällmarker = level or 
gently sloping rock; klippstup och klippbranter = pre
cipices and steep slopes; block = boulders; källor = 
springs; surdråg = areas with moving ground water close 
to the surface; sumpskog = wooded bogs and fens; klibb- 
alkärr = alder fens; bäckstränder = brook shores; genom- 
silningsmark = area where a brook spreads out and goes 
under ground; raviner i finkorniga jordar = ravines in 
fine grain soils.

In a recently and not completely colonized province like 
Hälsingland it is easy to see the traces of man, species of 
vascular plants which were unintentionally introduced, 
against the background of spontaneous vegetation. The 
spread of these anthropochorous elements has almost 
ceased since the people moved from the woods during the 
first half of this century to settle in urban areas. Among 
the most persistent of these man- and horse-spread species 
are Anthoxanthum odoratum, Nardus stricta, Polygonum 
viviparum and Achillea millefolium.

Birds are important carriers of seed and strongly in
fluence the vegetation on boulders, where Sorbus aucu- 
paria and Rubus idaeus almost regularly occur. Planted 
bushes like Amelanchier spicata, Sorbus intermedia, Sam- 
bucus racemosa and Lonicera caerulea also occur far from 
habitations, apparently introduced by birds.

The status of some of the rare and threatened species of 
vascular plants is then described.

Under the heading Kontinuitet och störning i taigan the 
effects of continuity and disturbance are described. Con
tinuity was previously mainly found in spruce forest which 
was never reached by fire. Disturbance was caused mainly 
by fire, which repeatedly went over most of the pine 
forests and was an important factor in the regeneration and 
maintenance of this type of forest. Modern forestry has 
learned to control and almost eradicate fire, and replaced 
it by clear-felling and planting. Not only forests with a 
history of repeated fire are influenced by this new type of 
disturbance, but also forests characterized by long con
tinuity. The adaptation of vascular plants to continuity or 
to disturbance is described. Generally, they are better 
adapted to disturbance than fungi, lichens and bryophytes, 
but important exceptions exist.

In Kärlväxter i taiga med läng kontinuitet those vascular 
plants which are adapted to continuity are described. Some 
are even dependent on it and return to the forest very 
slowly after disturbance. Such species are Goodyera 
repens, Listera cordata and Moneses uniflora. Even the 
saprophytic orchid Epipogium aphyllum and the grass 
Festuca altissima react unfavourably to clear-felling.

In Kärlväxter anpassade till störning species which are 
adapted to fire or other disturbance of the forest and its 
moss-carpet are described. They regenerate from rhi
zomes or from buried seed or spores, or colonize by means 
of wind-spread seed and spores. Many of these vegetate 
for only a couple of seasons, such as Galeopsis bifida, 
Carex pilulifera and Geranium bohemicum. The seeds of 
the latter are specifically adapted to fire but nowadays 
germinate mainly in soil on clear-felled areas after having 
been heated to 45°C by the sun.

Several other species vegetate very well in old growth 
forest but germinate and establish only on disturbed 
ground. Examples are Lycopodium species and ferns.
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Wet spruce forest is disturbed not only by rarely occur
ring fires but more regularly by freezing-up and wind
felling. In the pits so formed moisture-loving species 
invade. The grass Agrostis clavata typically takes advan
tage of this type of disturbance for germination and 
growth.

The draining of fens temporarily favours some species 
which germinate on exposed soil in the ditches. In the long 
run, however, the effect is a replacement of the often rich 
fen flora by a trivial forest flora.

Forest fertilization means the application of calcium- 
ammonium nitrate. This has been shown to favour Pulsa
tilla vernalis temporarily but to suppress Goodyera 
repens.

Moose grazing affects the forest vegetation much. Sor- 
bus aucuparia grows to tree size only where moose does 
not reach it. By trampling the wet forest ground the moose 
supplies germination facilities for many seeds, both along 
its paths and in mud pools in which the animals bathe.

The natural taiga had some similarities to the taiga 
exploited for wood production. The forest fires, for 
example, played in many respects the same role as clear- 
felling and scarification does now. The differences are, 
however, great and very important from the point of view 
of species conservation. They are: (1) Forest fire left 
considerable areas untouched, where continuity was pre
served and dead wood accumulated. Modern forestry 
leaves only minimal areas alone. (2) Old pines survived 
the fire. These were the most attractive trees to harvest by 
forestry. (3) Much wood, living and dead, mostly of large 
dimensions, was left on the burnt area. Modern forestry 
leaves minimal amounts of wood behind. (4) Roads and 
ditches have no natural counterparts. (5) In nature trees 
were sometimes uprooted by the wind or otherwise, 
whereby naked soil was exposed. Modern forestry exposes 
soil on a much larger scale by scarification and related 
procedures.

The lack of continuity and of dead wood in the taiga 
exploited for wood production threatens mosses, lichens 
and fungi more than vascular plants. The greatest threat 
against vascular plants in the taiga is the drainage of wet 
and moist forest by digging ditches. This threatens species 
like Microstylis monophyllos, Epipogium aphyllum and 
Glyceria lithuanica.
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Mossor utgör ett viktigt inslag i den boreala 
zonen. De utgör inte bara en väsentlig del av 
myrarnas biomassa utan bildar även en stor del 
av vegetationen på marken i skog, på lågor och 
klippor, i branter och längs stränder. Artdiversi
teten bland mossorna är mycket hög i boreala 
områden sett i ett internationellt perspektiv, och 
Sverige, som ingår i den atlantiskt präglade delen 
av den eurasiatiska kontinenten, med dess speci
fika florainslag, har därför ett särskilt ansvar att 
värna om de arter som har sin tyngdpunkt här. 

Från Europa är totalt ca 1600 arter kända (Diill 
1983, 1984-1985), och Sverige är med 1007 arter 
ett av de artrikaste länderna (Hallingbäck & 
Söderström 1987). Antalet är förmodligen i verk
ligheten ca 20 % högre, beroende på att moss
floran fortfarande är ofullständigt utforskad 
(Hedenäs 1990). Jämfört med tropiska länder är 
detta antal stort. För kärlväxter och de flesta 
djurgrupper ökar artantalet och diversiteten från 
pol till ekvator (Stevens 1989), men så tycks inte 
vara fallet vara med mossor (Churchill 1991). 
Gradstein & Pocs ( 1989) uppskattar att tropi
kerna totalt hyser ca 3-4000 arter eller ca 
25-30 % av jordens mossflora. Tropisk regnskog
utgör ca hälften av jordens slutna skogar men har
långt mindre andel av det totala antalet skogs-

mossor. Även om trädkronorna är gröna av 
mossa i tropikerna så är mossfloran i jämförelse 
med kärlväxtfloran fattig. Detta gäller särskilt 
bladmossorna, som i Sverige är fler än lever
mossorna (75 % av artstocken). Colombia, det 
land i tropiska Sydamerika som har den högsta 
diversiteten vad beträffar blomväxter (ca 40 000 
kärlväxter enligt Prance 1977), har endast 895 
bladmossor (Churchill 1991); Sverige har 756. 
Amazonflodens bäcken, vars areal är jämförbar 
med hela Europas, har troligen endast 200-250 
arter av bladmossor, medan det bergigare Bolivia 
har ca 850 (Churchill 1991). Richard Spruce, en 
stor kännare av mossfloran i Amazonas regn
skogar, lär ha sagt att "in any district 50 miles 
across in Europe I could have found more mosses 
in a month than I found 4 years collecting in the 
Amazon" (Richards 1991). 

Även om levermossorna är något fler i tropi
kerna än i boreala områden, så är den morfo
logiska och taxonomiska variationen liten åtmin
stone i låglandsregnskog, där levermossorna 
endast representeras av ett fåtal familjer och 
släkten (Schuster 1988). Diversiteten är betydligt 
högre i t  ex boreala Nordamerika: i staten Minne
sota finns 174 arter levermossor representerande 
32 familjer (Schuster 1953). Den artrikaste lever-



178 Tomas Hallingbäck SVENSK BOT. TIDSKR. 86 (1992)

o% >o% 40-. aos aos toos

H hölada/ threatened O oj hotade/ not threatened I

Fig 1. Fördelningen av hotade och ej hotade mossor i 
Sverige på de fyra vanligaste Substraten.
More bryophyte species of trees and wood are threatened 
than among those of stones and the ground. The last- 
mentioned two categories house c. 90 % of the Swedish 
bryophyte flora.

mineral.

humus

Fig 2. Antalet hotade och ej hotade mossor på mineraljord 
respektive humusdominerad jord i Sverige.
The number of threatened and not threatened bryophyte 
species on mineral soils and humus soils in Sweden.

mossfloran finner man i sydöstra Asien, kanske 
på grund av den stora spännvidden i biotoper - 
här finns allt från tropisk skog till alpin vegeta
tion. Därför är det inte oväntat att Kina förmod
ligen är det land som har flest levermossarter, ca 
800 (Tan & Wu 1991).

Dessa exempel visar att mossfloran i tropi
kerna knappast är artrikare än i norra Europa och 
att rikedomen ökar ju bergigare landet är, dvs ju 
mer tempererat klimatet är. Men Europa har även 
en större artdiversitet än t ex tempererade Nord
amerika, trots att hela Nordamerika har ca 150 
fler arter av bladmossor (J. P. Frahm muntl).

Viktiga substrat för hotade mossor i Sverige
Vad skiljer då Sveriges mossflora från andra 
länders, och vilka arter har vi ett särskilt ansvar 
för?

Det som skiljer Nordeuropa från Mellan- och 
Sydeuropa är bl a geologin, nedisningarna och 
det kalla klimatet, som dock tack vare närheten 
till Atlanten är något oceaniskt präglat. Kom
binationen av urlakade podsoljordar, kalkfattig 
berggrund och relativt låg avdunstning ger en 
mångformig mossflora i både låglandet och i 
alpina lägen. Det underlag som i Sverige hyser 
flest mossarter är marken (ca 60 %) och därefter 
sten (ca 30 %). Epifytfloran (5 %), vedfloran 
(4 %) och särskilt vattenfloran (1 %) är betydligt 
blygsammare företrädda. Relativt sett innehåller 
dock mossfloran på trädstammar och på ved fler 
hotade arter än den på mark och klippor (fig 1). 
Markfloran på humusrika underlag är något art

rikare än den på mineralrika jordar (fig 2). Där
emot finns det fler hotade arter på mineraldomi- 
nerad jord, speciellt lera (fig 2, 3). En större 
andel av de hotade arterna växer på näringsrik 
jord än på näringsfattig (torv, dy och förna).

Sveriges myrar och sumpskogar
Jämför man markfloran i Sverige med den i 
övriga Europa, ser man att arter som är knutna 
till torvmarker är väl representerade i Norden (fig 
4). I Sverige finns 135 arter som växer på torvrikt 
underlag (45 arter enbart inom släktet Sphag
num). I resten av Europa finns bara ytterligare 22 
arter knutna till torv. För lerjord är siffran 150 i 
Sverige, och ca 130 tillkommer i övriga Europa 
(fig 4). De flesta vitmossor är hotade i Mellan
europa, bl a anses Sphagnum obtusum vara hotad 
i EG-området (Schumacker 1990), Polen, 
Tjeckoslovakien och Österrike (tabell 1).

1 skogskärr, sumpskog och intill svala källor 
eller skogsbäckar i Norrland trivs levermossan 
Harpanthus flotovianus, en art som blivit allt 
sällsyntare i övriga Europa. Den är på hotlistan i 
Belgien, Tyskland och Schweiz (tabell 1). Blött 
växer också de sällsynta Nardia insecta (hotad i 
hela EG-området samt i Schweiz) och Marsupella 
sparsifolia (hotad i Finland, Sverige, Storbritan
nien och Tjeckoslovakien). Båda växer i kanten 
av ostörda skogsbäckar, den förra på jord och den 
senare på skuggade stenblock. På basen av gråal 
och vide intill rinnande bäckar och älvar i Norr
land finns här och var Myriniapulvinata, hotad i 
hela EG-området samt mycket sällsynt i Finland.
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Fig 3. Substrat för hotade och ej hotade markväxande 
mossor i Sverige.
Substrates for threatened and not threatened bryophytes 
occurring on the ground in Sweden.

Den doftande levermossan Geocalyx graveo- 
lens har tidigare varit vitt spridd i Europa men är 
idag hotad i Polen samt i hela EG-området (tabell 
1). Den växer på skuggiga och fuktiga ställen i 
barrskog, oftast på torvjord, men även på murken 
ved, på tidvis översvämmade stränder m m. I 
artens sällskap finns ofta en annan iögonenfal
lande levermossa, Jungermannia leiantha. Den 
finns ganska rikligt i Sverige men har minskat i 
Finland (Karttunen i brev), är hotad i hela EG- 
området samt i Schweiz och Tjeckoslovakien.

Mossor på djurspillning
En mycket speciell ekologisk grupp är de arter 
som är helt beroende av djurspillning. De flesta 
av dessa har gått tillbaka i Europa, men i Sverige 
finns fortfarande rikligt av flera av dessa. Sverige 
har 14 arter som växer på djurspillning (Splach- 
num, Tetraplodon, Aplodon och halva släktet 
Tayloria), och endast 4 tillkommer i övriga 
Europa.

På marken i granskog
Lophozia obtusa är en upp till 5 cm lång, mjuk, 
bladbärande levermossa som växer insprängd i 
mosstäcket i granskog i mellersta och norra Sve
rige. Arten är hotad i hela EG-området samt i 
Ungern och Österrike, men finns i Sverige ganska 
rikligt här och var i äldre blåbärsgranskog där 
mosstäcket är väl slutet. En annan typisk gran- 
skogsart är Mnium spinosum, som bäst trivs i 
ängsgranskog i norra Sverige och växer på barr
mattan i skugga. Mossan är hotad i hela EG- 
området.

Fig 4. Substrat för mossor i Sverige (hotade och ej hotade) 
jämfört med de mossor i Europa som inte förekommer i 
Sverige.
Substrates for bryophytes occurring in Sweden (threatened 
and not threatened) compared to European species not 
occurring in Sweden. Information for Central Europe 
from Prof. Dr. R. Dull (pers. comm.) and for the rest of 
Europe from various bryoecological literature.

På död ved i granskog
I vårt land är de flesta av Europas på ved växande 
levermossor funna (tabell 1). Även om flera av 
dessa även är funna i Syd- och Mellaneuropa, 
framför allt under 1800-talet, har många skogs- 
levermossors utbredning decimerats sedan 1950. 
Det gäller t ex Scapania apiculata, som är hotad 
i Schweiz, Österrike, Ungern, Tjeckoslovakien 
och Finland, och Anastrophyllum michauxii, som 
är hotad i Tyskland, Schweiz och Finland. Sve
rige, Norge och Finland har kvar en stor del av 
totalbeståndet av dessa två arter. Dicranum fra- 
gilifolium, som växer på murkna lågor i fuktig 
skogsmark, förekommer uteslutande i den bore
ala zonen. Sverige har ett speciellt ansvar för den, 
trots att den ännu inte finns på vår röda lista.

Tallskog
Tallskogen har färre mossor än granskogen i 
Sverige, men några arter är mycket karakteris
tiska och finns enbart på våra breddgrader. En 
sådan är Dicranum drummondii, som uteslutande 
förekommer i gammal barrskog i den boreala 
zonen och som de nordiska länderna har ett 
speciellt ansvar för trots att den ännu inte finns 
på någon rödlista.

Bristen på kalk
I Sverige finns fler arter på kalkfattigt underlag 
än i övriga Europa. Vårt land har en välutvecklad
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Tabell 1. Status för ett antal boreala mossor i de europeiska länder som har en nationell lista över hotade mossor. 
Hotkategorier är i en del fall fritt översatta från nationella kategoriskalor. Ex försvunnen från landet; E arter som löper 
risk att försvinna inom en nära framtid; V arter vars överlevnad inte är säkerställd på längre sikt (sårbara); R mycket 
sällsynta arter som på grund av sin sällsynthet löper risk att försvinna; I arter som inte tillhör kategori Ex-V men som 
ändå kräver hänsyn eller som på grund av kunskapsbrist måste anses som troligen hotade. Preliminära rödlistor för 
Ryssland, Ukraina, Frankrike och Luxemburg finns också men har ej medtagits här.
Status of some threatened boreal bryophytes in those countries in Europe which have a national Red Data List. Threat 
categories according to IUCN categories. Some national categories have been transformed to the IUCN categories. 
Threat categories: Ex vanished; E endangered; V vulnerable; R rare; I taxa known to be endangered but where there 
is not enough information to say which threat category is appropriate. From the following Red Data Lists: Sweden 
(Databanken för hotade arter och naturvårdsverket 1991); Finland (Rassi & Väisänen 1987); Poland (Ochyra 1986, 
Szweykowski 1986); The Netherlands (Siebel et al. 1992); Belgium (Demaret & Lambinon 1969); Great Britain (Stewart 
in prep.); Austria (Grims 1986, Saukel 1986); Czechoslovakia (Vana 1992); Germany (Philippi 1984); Switzerland 
(Urmi 1987); Hungary (Rajczy 1990); EEC (Schumacker 1990).

Sverige Finland Nederl. Belgien Storbrit. Polen Österrike Tjeckosl. Tyskland Schweiz Ungern EG

På myr och I sumpskog
Geocalyx graveolens 
Harpanthus flotovianus 
Helodium blandowii 
Jungermannia leiantha 
Marsupella sparsifolia 
Meesia longiseta 
Nardia insecla 
Paludella squarrosa 
Pseudobryum cinclidioides 
Sphagnum obtusum 
Tayloria lingulata

R V
Ex

1 Ex Ex V E
1 Ex V
R

1 Ex
R

V Ex
V

Ex Ex V E
R V V 1

Ex V E
R R

V 

E

V 
Ex

E
R
V 
E

R
E
R

Ex

E
R
E

V
R V
Ex RE
V

V
E E
R R
V E
R V

V E

På exkrementer
Aplodon wormskioldii 
Splachnum ampullaceum 
Splachnum sphaericum 
Tetraplodon mnioides

Ex

R

R I
V R
V R 

R E

I
R E
R

V 
E
V 
E

Pä marken i granskog
Lophozia obtusa 
Mnium spinosum

Ex
R

V V V
R

På ved i granskog
Anastrophyllum michauxii 
Buxbaumia viridis 
Callicladium haldanianum 
Calypogeia suecica 
Cephalozia catenulata 
Cephalozia lacinulata 
Cephalozia macounii 
Jungermannia subulata 
Lophozia ascendens 
ScaDania aoiculata
Scapania massalongi Ex

I bergbranter med sura klippor
Anastrophyllum saxicola 
Cynodontium fallax R
Cynodontium gracilescens R
Cynodontium jenneri R
Cynodontium suecicum R
Cynodontium tenellum 
Gymnomitrion obtusum

R
V

V
V 

Ex 
E

I
V 
Ex

Ex
R

R

I branter med subneutrala klippor
Brachythecium erythrorrhizon 
Encalypta brevicolla 
Neckera oligocarpa

E E E

Ex

V
V V
R E

E
E R

V 
R

R V R
R E

R
E R

V

E V
R

R V
R
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flora på kalkfattiga bergarter, som granit och 
gnejs, och på magra och sura sand- och lerjordar. 
Av Europas 1600 arter växer ca 800 arter på sten. 
Något mindre än hälften av dessa förekommer på 
kalksten och de övriga på neutrala eller sura 
bergarter (sten med låg kalkhalt). I Sverige är 
förhållandet annorlunda så att 300 arter (60 %) 
är knutna till silikat medan 200 (40 %) är knutna 
till kalk. Detta speglar det faktum att Skandina
viens berggrund till största delen består av ur
berg. Kalkfattigdomen i Sverige är påtaglig, men 
vi har desto mer av de växtsamhällen som utveck
las på urberg och kalkfattiga jordar.

Sura branter
I de tolv nationella listor över hotade mossor som 
hittills är framtagna (tabell 1) finns många exem
pel på arter som av olika anledningar är sällsynta 
i den nation som listan representerar men som ej 
är hotade utanför landets gränser. Så anses t ex 
Eurhynchium striatulum hotad i Sverige, men är 
tämligen allmän på kalkklippor i Mellan- och 
Sydeuropa. Omvänt finns det en del arter, släkten 
och familjer som är karakteristiska för små 
geografiska regioner men i vissa länder anses ha 
en betryggande population och därför inte har 
medtagits i deras röda lista (t ex Brotherella 
lorentziana i Alperna). Dock kan dessa arter i ett 
större geografiskt perspektiv ha en liten total- 
population. Bra exempel för Sverige utgör An- 
astrophyllum saxicola, hotad i hela EG-området 
samt i Österrike och Tjeckoslovakien (tabell 1). 
Den växer ofta tillsammans med Gymnomitrion 
obtusum, som är hotad i Österrike, Schweiz och 
Polen. Båda arterna förekommer på stora grå- 
stensblock i ostörda rasbranter där mellanrum 
och skrevor under block utgör gömställen eller 
refugier för känsliga arter. På halvskuggade 
bergväggar i norra delen av Sverige finner man 
ofta olika Cynodontium-art&r, inte minst C. tenel- 
lum. I den mån Cynodontium-arter över huvud 
taget finns i övriga Europa så är de mer eller 
mindre hotade. Således är C. fallax, C. graciles
cens, C. jenneri och C. tenellum med på listan 
över EGs hotade arter och andra listor (tabell 1).

Några släkten av bladmossor på kalkfattiga 
klippor är rikt representerade i Sverige, Norge 
och Finland men sällsynta i andra länder. Det 
gäller följande:
Andreaea (7 arter)
Arctoa (3 arter 
Cnestrum (3 arter)

15 20 25 30

Fig 5. Svar från en internationell enkät om vilka de 
viktigaste hoten är för mossor. Staplarna visar svaren från 
75 bryologer från sammanlagt 35 länder. Flera angav mer 
än en hotorsak.

The main causes for the decline of bryophytes in 35 
countries. Condensed from the answers of 75 bryologists 
who responded to the international questionnaire on en
dangered bryophytes during 1991.

Cynodontium (8 arter) 
Dicranum (25 arter) 
Hygrohypnum (14 arter) 
Hypnum (14 arter) 
Kiaeria (4 arter) 
Racomitrium (13 arter)

Subneutrala branter
I rikare, skogsklädda rasbranter, där bl a asp och 
sälg utgör ett viktigt inslag, växer bl a Brachy- 
thecium erythrorrhizon, en art med sin huvud
utbredning i boreala Europa men hotad i hela 
EG-området samt i Schweiz, Tjeckoslovakien 
och Österrike. I norrländska skuggade bergbran
ter, där det finns inslag av basiska mineral eller



182 Tomas Hallingbäck SVENSK BOT. TIDSKR. 86 (1992)

IBSäfe1

■-V AyJ

iv ...

r-sgs^ss?
'■ Ac: ' •* -/./ - ..

m-si

»SS
i'"... r-.vvyr.tammmrn&MBm

©K

,SSSM SéNä

!>»**

SS6«J

BSiE

Fig 6. Bottenskiktet i boreal naturskog bildar en artrik mosaik av mossor, lavar och svampar vilken är betydligt artrikare 
än den i tropisk regnskog. Värmland, Persby-Gillersberg 1986. - Foto förf.
The species diversity of bryophytes, lichens and fungi in the ground-layer of a virgin boreal forest is much higher than 
in a tropical rain forest.

där bergarten är neutral, finns förutsättningar för 
Encalypta brevicolla, ännu en art med boreal 
utbredning men med utposter på kontinenten. 
Arten är med på EGs preliminära lista över 
hotade arter. Neckera oligocarpa är utpräglat 
boreal med ströfynd i övriga Europa. I Tjecko
slovakien uppges den vara utgången (Vana 
1992).

Sverige är med i internationellt arbete
Att skogsfloran är allvarligt hotad även i andra 
länder framgår med stor tydlighet av svaren i en 
enkät till mossforskare runt om i världen. I 
enkäten ställdes frågor om hur mossor hotas, 
vilka hoten är, vilka åtgärder som behövs och vad 
som pågår av bevarandearbete vad gäller mossor. 
På frågan om vilka de viktigaste hotorsakerna är 
för mossor svarade nästan hälften "intensifierat 
skogsbruk" och "avskogning" (fig 5).

Internationellt har Sverige liksom andra länder 
i Europa agerat för att skydda biotoper för hotade 
mossor. Mossor har nyligen inkluderats i två 
europeiska konventioner. 26 mossarter finns nu 
mera med i Bernkonventionens lista över speciellt 
skyddsvärda arter. För dessa rekommenderas ett 
strikt skydd. Samma lista har antagits av EG 
{Habitats and Species Directive, Annex II) vid 
mötet i Maastricht i december 1991. 10 svenska 
arter är med på den listan: Buxbaumia viridis, 
Cephalozia macounii, Cynodontium suecicum, 
Dichelyma capillaceum, Dicranum viride, 
Drepanocladus vernicosus, Meesia longiseta, 
Orthotrichum rogeri, Pyramidula tetragona och 
Scapania massalongi.

Listan är tänkt att kunna utökas eller minskas 
beroende på om fler arter anses hotade eller om 
läget för de arter som finns med förbättras så att 
de kan anses utom fara. I Annex V i ovannämnda 
Habitats and Species Directive anges även alla
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Fig 7. Det allvarligaste hotet mot världens mossor är avskogning och intensivt skogsbruk. En stor del av skogens 
kryptogamer klarar inte i längden ett intensivt skogsbruk som det bedrivits i Sverige under 1970- och 80-talen. Stora 
hyggen och markberedning dödar större delen av mossfloran. Gästrikland, Österfärnebo 1989. - Foto förf.
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The most serious threats to the bryophyte flora in the world is deforestation and intensified forestry. In boreal regions 
the major threats are clear-cuttings and soil scarification which lower the number of genuine woodland bryophytes 
dramatically.

vitmossor (släktet Sphagnum) samt blåmossa 
(Leucobryum glaucum) som arter, vilkas lokaler 
inte kan exploateras utan speciellt tillstånd. Släk
tet vitmossor är dessutom speciellt omnämnt i 
CITES konvention som begränsar handeln med 
växter och djur.

Arbetet med en aktionsplan för globalt hotade 
mossor och mossbiotoper initierades våren 1991 
av Internationella Naturvårdsunionens (IUCN) 
specialistgrupp för mossor, där även Sverige 
medverkar. Syftet är att ta fram riktlinjer för ett 
program att långsiktigt skydda och bevara globalt 
hotade mossor och mossbiotoper. Förutom en 
världslista över hotade arter kommer aktionspla
nen att omfatta prioriteringar av biom och regio
ner med hög artdiversitet och platser där moss
floran är akut hotad. Världsnaturfonden WWF 
kommer troligen under 1992 till 1994 även att

medverka till framtagandet av en röd bok om 
Europas hotade mossor och mossbiotoper.

Slutsats
Det som kännetecknar Sveriges boreala moss
flora är således en rik utveckling på naturligt sura 
underlag, både sten, torv och lågor. Detta förhål
lande avspeglas dåligt i den aktuella röda natio
nella listan för mossor (Databanken för hotade 
arter och Naturvårdsverket 1991) om man undan
tar vedmossorna. Listan domineras i stället av 
sydliga arter med sin nordgräns i Sverige, inte 
minst epifyter hotade av luftföroreningar, men 
även arter bundna till lerjordar och kalk. En del 
av dessa är mer eller mindre vanliga i Mellan- 
och Sydeuropa. Det kan därför vara viktigt att 
vid nästa justering av listan även ta hänsyn till de



arter som Sverige har ett internationellt ansvar 
för (jfr tabell 1).
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Tack
Stort tack riktas till Världsnaturfonden (WWF) i Sverige 
för ekonomiskt bidrag till arbetet med att sammanställa 
uppgifter om biotoper och substrat för hotade mossor. 
Dessutom tack till professor Riiprecht Düll (Duisburg, 
Tyskland) som låtit mig ta del av hans lista över substrat 
för mossor i Europa.
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Naturskogarnas fragmentering och mossor på temporära substrat 
LARS SÖDERSTRÖM och BENGT GUNNAR JONSSON 

Söderström, L. & Jonsson, B. G. 1992: Naturskogarnas fragmentering och mossor på temporära 
substrat. [Fragmentation of old-growth forests and bryophytes on temporary substrates.) Svensk 
Bot. 1idskr. 86: 185-198. Lund. ISSN 0039-646X. 

Natura! spruce forests are rich in bryophyte species and many species are threatened today. Fallen 
trees are very important since they create dead wood and bare soil, two of the most important 
substrates for forest bryophytes. The result of modern forestry methods is that natura! forest 
stands are decreasing in area and distance between them increases. This increases the extinction 
rate due to smaller area and decreases the recolonization rate due to increased distances. In this 
paper, we discuss the role of dispersa I to survive in patchy environments and comments on the 
use of indicator species in such environments. Finally we present some ideas on how forest 
bryophytes may be preserved in the managed landscape. 

Lars Söderström och Bengt Gunnar Jonsson, Institutionen för ekologisk botanik, Umed univer
sitet, S-901 87 Umed. 

Naturskogar av gran - viktiga för kryptogamer

Det moderna skogsbruket har påverkat hela det 
svenska skogslandskapet. Arealen grandomine
rad naturskog har minskat och splittrats upp 
i mindre fragment. Dessa har blivit mer eller 
mindre isolerade från varandra, så att de kvar
varande naturskogarna nu ligger som öar i det 
brukade landskapet. Den mellanliggande, bru
kade, granskogen saknar många av de naturliga 
processer som karakteriserar naturskogen. Fram
för allt har dynamiken i tillförseln av död ved och 
blottad jord förändrats. För mossflorans del har 
detta medfört att både artantal och artsamman
sättning förändrats. 

Markvegetationen i de norrländska gransko
garna kännetecknas av en relativt låg artrikedom 
av fanerogamer och en kraftig dominans av ett 
fåtal vävbildande markmossor, främst husmossa 
Hylocomium splendens och väggmossa Pleuro
zium schreberi. Däremot finns det många mossor 
(och även lavar och svampar) på substrat som 
murken ved, blottad jord och fuktiga block. 
Totalt kan antalet mossarter i en norrländsk 
granskog uppgå till 80-150, att jämföra med ett 
40-tal kärlväxter i markskiktet.

Bland dessa mossor finns många som idag
betecknas som sällsynta och hotade. Av totalt 29 
hotade skogsmossor i norra Sverige (Floravårds
kommitten för mossor 1988) är 12 helt knutna till 

död ved (epixyler), 4 förekommer på både ved 
och block, 8 enbart på block (epiliter), I på 
levande träd (epifyt), medan 4 är rena markarter 
(epigeer; tabell I). 

Bland naturskogens många miljöer intar om
kullfallna träd en särställning genom att skapa 
strukturell heterogenitet och att tillföra skogs
marken både murken ved och blottad jord (fig I; 
Franklin 1989, Jonsson 1990). De utgör basen 
för mycket av skogens liv och stammen från ett 
omkullfallet träd (en låga) är i själva verket mer 
levande än ett levande träd. Enbart nedbrytande 
svampar utgör upp till 35 % av biomassan hos den 
döda stammen; i stammen hos ett levande barr
träd är endast 7 % av cellerna levande (Franklin 
m f1 1987). De fallna träden skapar ett antal 
småskaliga men artrika successioner, där både 
gamla lågor och nyfallna träd kan finnas parallellt 
om skogsområdet är tillräckligt stort. Dessa suc
cessioner utnyttjas av ett stort antal mossor, 
lavar, svampar och smådjur. 

Murken ved 

I gamla naturskogar dör och faller träd regelbun
det, så att man får ett jämnt tillskott av död ved 
sett över en tillräckligt stor yta. Stora ansam
lingar av nya lågor bildas endast vid extrema 
stormar. Dagens korta omloppstider på kultur
skogarna tillåter inte att träden blir så stora att de 



Tabell 1. Hotade skogsarter i norra Sverige (Dir, Gstr och norrut; Floravårdskommitteén för mossor 1988) fördelade 
på de Substrat de huvudsakligen återfinns på.
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Table 1. Threatened forest species in northern Sweden and their main substrate.

Art Mark Block Död ved Levande träd
Species Epigeic Epilithic Epixylic Epiphytic

Snedbladsmossa Anastrepta orcadensis
Vedtrappmossa Anastrophyllum hellerianum

X

X

Skogstrappmossa A. michauxii X X

Blå säckmossa Calypogeia azurea x' X

Vedsäckmossa C. sued ca X

Stubbtrådmossa Cephalozia catenulata X

Nåltrådmossa C. lacinulata
Spindelmossa Cololejeunea calcarea X

X

Huldremossa Cryptothallus mirabilis
Liten måntandsmossa Harpanthus scutatus

X

X X

Liten horn flik mossa Lophozia ascendens X

Timmerskapania Scapania apiculata X

Mikroskapania S. massalongoi X

Listskapania S. parvifolia X

Dunmossa Trichocolea tomentella
Skugglobmossa Tritomaria exsecta

X

X

Sumpkrypmossa Amblystegium saxatile
Grön sköld mossa Buxbaumia viridis

X

X

Praktklipptuss Cynodontium fallax X

Nordisk klipptuss C. suecica X

Skuggmossa Dicranodontium denudatum X X

Sydkvastmossa Dicranum fulvum X

Platt spretmossa Herzogiella turfacea
Raspbågmossa Lescuraea patens X

X

Aspljädermossa Neckera pennata X (X)?
Bokfjädermossa N. pumila X (X)2

Asphättemossa Orthotrichum gymnostomum
Sydlig skärbladsmossa Paraleucobryum sauteri 
Taigabjörnmossa Polytrichuni pallidisetum X

X X

X

Summa arter (Total number of species) 5 12 16 1

1 På förna (On titter). 2 Ej i norra Sverige (Not in northern Sweden)

ramlar av sig själv och hinner börja ruttna, utan 
nya lågor skapas mest av mänsklig aktivitet. Den 
äldsta veden kan dock vara lämningar från tiden 
före avverkningen.

Efter avverkningen följer en period med 
mycket lite lågatillskott tills gallringen startar. 
Gallringen kan utföras vid flera tillfallen. Då blir 
det ett stort tillskott av nya lågor, vilket resulterar 
i en ojämn fördelning där flera nedbrytnings- 
stadier saknas, medan andra finns i överskott. 
Substrattillgången är därför mindre pålitlig i kul
turskogar.

Många hotade arter är beroende av murken ved 
(tabell 1). De hotas främst av två faktorer i det 
moderna skogsbruket, substratbrist och uttork- 
ning (Söderström 1988b). Murken ved är ett 
substrat som ständigt förändras innan det är helt 
nedbrutet. Det gör att olika arter trivs under olika 
perioder av lågans livslängd. Men samtidigt som

lågan bryts ned växer konkurrenskraftiga mark
mossor över den för att så småningom täcka den 
helt. Dessa markmossor konkurrerar effektivt ut 
alla vedlevande arter. Klena lågor (liksom det 
mesta av gallringsresterna) växes över mycket 
snabbare och mer fullständigt än grova lågor 
(Söderström 1988a). Försök visar att vedbitar på 
5-8 cm diameter är nästan omöjliga att återfinna
efter fyra år utan att de för den skull är nedbrutna.

Epixyla arter dör av uttorkning inom någon 
vecka om de flyttas till öppna platser. En avverk
ning slår därför ut den epixyla mossfloran helt 
och en återkolonisation måste ske när skogen 
slutit sig. Kulturskogar är dessutom ofta mycket 
öppnare än naturskogar och åtminstone de 50-60 
första åren efter en avverkning torkar veden ut 
mycket oftare, vilket medför att uttorkningskäns- 
liga arter (främst levermossor) inte trivs. Jäm
förelser visar också att levermossor är vanliga i
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Fig 1. Fallna träd skapar många viktiga miljöer för mossor. Både den murknande stammen och den blottade jorden i 
en rotvälta har sin speciella flora. - Foto Bengt Gunnar Jonsson.
Fallen trees are important for bryophytes. Many taxa are specialized on the rotting trunk and the bare soil in the pit.
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naturskog men nästan helt saknas i kulturskog; 
bladmossor är däremot vanliga på lågor i kultur
skog (Söderström 1988b, Gustafsson & Halling- 
bäck 1988, Andersson & Hytteborn 1991). För
flyttning av vedbitar med naturskogsarter till en 
skött men sluten skog visar dock att de överlever 
och trivs så snart solens uttorkningseffekt min
skar (Söderström opubl).

Blottad jord
En annan viktig skillnad mellan natur- och kul
turskogar är förekomsten av bar jord. I den hårt 
brukade kulturskogen bildas mycket blottad jord 
vid avverkningar, men antalet rotvältor är lågt. I 
äldre naturskogar varierar trädens storlek betyd
ligt och även mycket stora träd förekommer 
(Esseen m fl 1991). Det är i första hand dessa 
stora träd som bildar rotvältor då vinden tar tag 
i de stora trädkronorna mycket mer än i små. En 
viss nybildning av rotvältor sker hela tiden (Jons

son & Dynesius opubl). Det behövs mycket kraf
tigare vind för att ett mindre träd ska ryckas upp, 
varför rotvältor i slutna kulturskogar bara bildas 
vid extrema stormar. I hyggeskanter, nyligen 
gallrade skogar, fröträdsställningar och i frilagda 
restbestånd är risken för stormfällning hög (Pers
son 1975), men här bildas den blottade jorden i 
mer eller mindre öppna skogar, vilket gör att 
jordblottorna mikroklimatiskt kan jämföras med 
hyggen och vägkanter.

Sammanfattningsvis innebär detta att i natur
skogen utgörs blottad jord till största delen av 
rotvältor, och många små fläckar i olika igenväx- 
ningsfaser förekommer. I kulturskogar finns det 
efter avverkning mer blottad jord än i natur
skogar, men nya jordblottor uppkommer mycket 
mera sällan under tiden fram till nästa avverkning
(fig 2).

Rotvältor är viktiga för den totala artrike
domen av mossor i naturskogar. Rotvältegropen 
är i genomsnitt dubbelt så artrik som den ostörda
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AVVERKNING GALLRING AVVERKNING

------ KRONSKIKTET

BLOTTAD JORD

NATURSKOG MED NATURLIGA VARIATIONER I 
KRONSKIKTET OCH BLOTTAD JORD

KULTURSKOG MED HYGGESBRUK OCH 
GALLRINGAR

TID

Fig 2. Schematisk bild 
över krontäckningen och 
mängden blottad jord i en 
naturskog som avverkats 
och därefter skötts enligt 
idag allmänt använda 
metoder.
Outline of the canopy 
cover and abundance of 
bare soil in a natural 
forest that becomes 
clear-cut and managed.

marken bredvid, en effekt som kvarstår även i 
mycket gamla vältor (mer än 100 år). Levermos
sor och tuvbildande bladmossor är speciellt art
rika (Jonsson & Esseen 1990). Rotvältorna är en 
av de viktigaste platserna för nyetablering av 
markmossor i naturskogar, och rotvältor har an
tagligen varit den ursprungliga miljön för ett stort 
antal jordlevande arter.

Den förändring av landskapet som skett har 
gynnat den grupp rotvältearter som klarar uttork- 
ning och starkt solljus. Dessa har numera en 
mycket vid utbredning på vägkanter, diken, åkrar 
och i människopåverkade miljöer. Arter som 
nickmossa Pohlia nutans, brännmossa Ceratodon 
purpureus och vissa grävlingmossor Pogonatum- 
arter kan idag snarast betraktas som ogräs. 
Många uttorkningskänsliga arter har troligen 
minskat, men det är dock endast ett fåtal arter 
som kan antas vara mer eller mindre bundna till 
rotvältor. Av dessa är kanske lysmossan Schisto- 
stega pennata det bästa exemplet för norrländska 
granskogar. Den förekommer företrädesvis i de 
innersta, mörka delarna av stora, fuktigt belägna 
och nordvända rotvältor. En annan art som tycks 
ha sin huvudförekomst i rotvältor är luddnicka 
Pohlia proligera. Andra rotvältearter förekom
mer även i andra miljöer som myrar (t ex 
trubbtrådmossa Cephalozia pleniceps), bäck
kanter (kärrbjörnmossa Polytrichum longisetum) 
och under block (opalnicka Pohlia cruda:), där de 
är skyddade för uttorkning.

Ilur påverkas mossfloran av fragmenteringen?
Naturliga mossamhällen är, liksom de flesta växt
samhällen, dynamiska och fläckvis fördelade 
(During & ter Horst 1987, Herben 1987, Kimmei

1962, Söderström 1988a). Skogsbruket har dock 
fragmenterat naturskogarna, så att de enskilda 
beståndens yta minskat och avstånden mellan 
bestånden ökat, vilket resulterat i att miljöerna 
blir ännu mer fläckvis spridda. Detta påverkar 
arternas förekomst och överlevnadsförmåga både 
i de lokala bestånden och i regionen i stort. För 
att överleva i fläckvisa miljöer måste arterna 
antingen vara stabila och kunna överleva även 
svåra perioder utan att försvinna från lokalen (dvs 
lokala utdöenden måste vara begränsade), eller 
så måste de kunna återkolonisera lokaler som de 
försvunnit från (dvs ha en god spridnings
förmåga).

När ytan av enskilda lokaler minskar, ökar 
risken för utdöende, och återkoloniseringen för
svåras. Ytminskningen har tre effekter. För det 
första minskar de lokala populationerna i storlek 
och löper därmed en större risk att dö ut av en 
slump. För det andra producerar mindre popula- 
tioner färre diasporer (spridningskroppar), vilket 
reducerar spridningsförmågan. För det tredje blir 
det mindre sannolikt att diasporer från andra 
lokaler når ytan. Ett ökat avstånd mellan lämpliga 
lokaler försvårar spridningen, då varje diaspor 
måste transporteras över ett längre avstånd.

Ökat utdöende

Utdöende kan vara av två slag. Ett slumpmässigt 
(stokastiskt) utdöende beror på variationer i an
talet födslar och dödslar inom populationerna, 
medan ett oundvikligt (deterministiskt) utdöende 
sker därför att substratet försvinner.

Naturliga populationer är alltid mer eller 
mindre dynamiska, dvs de varierar i storlek 
genom en slumpmässig variation i antalet individ
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Fig 3. Nybildningen av 
rotvältor och död ved i 
undersökta nordsvenska 
granskogar efter 1950 
(sammanställt från Jons
son opubl och Söderström 
opubl).
Creation of uprooted trees 
and dead wood in north 
Swedish spruce forests 
after 1950.
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som dör och antalet som nyetableras vid en viss 
tidpunkt. Denna variation betyder inte så mycket 
i en stor population, men om populationen har få 
individer så kan en nedgång vara allvarlig (Gilpin 
& Soulé 1986). Om 5 individer försvinner från 
en lokal med 1000 individer utan att någon kom
mer till, så betyder det inte så mycket. Men om 
samma sak händer på en lokal med 10 individer 
så har plötsligt 50 % av populationen försvunnit. 
Om slumpen gör att 5 individer försvinner även 
nästa år så är hela populationen borta från den 
lilla lokalen. Det bildas också färre diasporer hos 
en liten population. Man får därigenom en lång
sammare populationstillväxt än hos stora popula- 
tioner, och små populationer har alltså svårare att 
återhämta sig.

För mossor är den lokala populationsdynami- 
ken mellan år stor på enskilda lågor. Preliminära 
resultat (Söderström opubl) visar att 17 av 18 
studerade arter från ett år till nästa förändrat sin 
täckningsgrad med i genomsnitt över 80 % på 
varje enskild låga. De ökade på vissa lågor och 
minskade på andra. Även en stabil art som tät 
fransmossa Ptilidium pulcherrimum visar stora 
mellanårsvariationer, i snitt över 50 % föränd
ring per låga. Den totala mängden av arterna 
inom bestånden hade dock förändrats marginellt. 
Med så kraftiga variationer mellan åren är risken 
stor för utdöenden på små lokaler.

Ett utdöende genom de naturliga, slumpmäs
siga, variationerna i arters populationsstorlek kan 
drabba både arter som lever på stabila substrat 
(t ex block) och arter som lever på temporära 
substrat (som ved och bar jord). Risken för arter 
på temporära substrat är dock mycket större,

därför att låga populationstätheter kan samman
falla med liten tillgång på substrat. Temporära 
substrat försvinner med tiden och därmed för
svinner förutsättningarna för många arter att 
överleva på just den fläcken. För att överleva på 
lokalen måste arterna då etablera sig på en ny 
substratfläck. Detta förutsätter att substratet ny
bildas i samma takt som det försvinner. Om inte 
så uppstår substratbrist och arterna försvinner 
obönhörligt från lokalen. När nya lågor eller ny 
blottad jord så småningom bildas finns arterna 
inte där för att etablera sig.

Det nybildas årligen i genomsnitt 1 ny låga per 
hektar och år i norrländska naturskogar av gran 
(Söderström opubl) medan det behövs 10-12 ha 
för en ny rotvälta (Jonsson opubl). Nybildningen 
av lågor och blottad jord varierar dock mellan år 
(fig 3), och det förekommer perioder med mindre 
tillgång av dessa substrat. Tar man hänsyn till 
denna variation ökar arealbehovet kraftigt. För 
att med en viss säkerhet garantera att det faller 
minst ett träd per år behövs i runda tal 9 ha och 
för att bilda en rotvälta behövs mer än 20 ha.

Förekomsten av endast en låga eller en rotvälta 
i ett bestånd räcker dock knappast för att säker
ställa arternas överlevnad. De populationer som 
en substratfläck kan ge plats för är oftast så små 
att det behövs flera sådana fläckar för att popu
lationen i beståndet ska bli tillräckligt stabil för 
att överleva. Dessutom är både rotvältor och 
lågor olika, varför alla nya substratfläckar inte 
behöver vara lika tillgängliga för en viss art. 
Därför måste nytillskottet beräknas för lämpliga 
lågor och rotvältor, inte för alla. Den areal som 
behövs för att säkerställa substrattillgång och



arternas långsiktiga överlevnad är därför större 
än ovan angivna minimivärden.

Minskad återkolonisering
När ett lokalt utdöende skett måste lokalen åter- 
koloniseras från andra populationer. Tre frågor 
blir viktiga i sådana system:

(1) Hur ofta måste en art sprida sig för att de
lokala utdöendena skall kunna uppvägas? Arter
med små populationer som lätt dör ut måste
sprida sig till nya platser mycket oftare än arter
med stora populationer, om inte den totala popu- 
lationsstorleken ska minska. Små populationer
producerar också färre diasporer (spridnings- 
kroppar), och betydelsen av varje enskild diaspor
ökar.

(2) Hur långt är avståndet mellan lokaler?

(3) Hur effektiv är spridningsförmågan hos arter?

Från den öbiogeografiska teorin (MacArthur & 
Wilson 1967, Bengtsson m 11 1982) har vi lärt oss 
två saker om spridning. För det första: ju längre 
avstånden mellan lokalerna är, desto svårare blir 
det för en diaspor att nå fram till den nya lokalen. 
För det andra: det är svårare för diasporer att 
träffa rätt på en mindre yta än på en stor. Frag
menteringen av naturskogarna försvårar alltså 
återkolonisationen på två sätt. Vilka arter som ska 
överleva i fragmenterade miljöer beror till stor 
del på deras spridningsförmåga, framför allt 
transporten av diasporer mellan lokaler, och av
ståndet mellan lokalerna (Herben m fl 1991, Her
ben & Söderström 1992).

Skogsmossors möjlighet att återkolonisera

Distansspridning
Spridningsförmågan, dvs hur ofta en art lyckas 
etablera sig på en ny lokal, beror på antalet 
producerade diasporer, hur effektivt de transpor
teras till nya lokaler och hur lätt de etablerar sig 
på en ny lokal.

Ju fler diasporer (sexuellt eller asexuellt bil
dade spridningskroppar), desto större är chansen 
att åtminstone någon ska lyckas nå en lämplig 
lokal och etablera sig. Kapselproduktionen (och 
därmed sporbildningen) varierar mellan arter 
(Söderström & Jonsson 1989). Vissa skogsarter, 
t ex tät fransmossa Ptilidium pulcherrimum och 
lysmossa Schistostega pennata, har nästan alltid
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kapslar, medan t ex fingermossa Lepidozia rep- 
tans och säckmossor Calypogeia-arter ytterst säl
lan bildar sporer, vilket begränsar deras sprid- 
ningsmöjligheter. Asexulla diasporer (grodd
korn, bulbiller, rothårsknölar etc) finns hos 
många arter, men de är i de flesta fall ganska stora 
och tunga och kan antas vara svårspridda. Frag
ment kan fungera som spridningskroppar och är 
säkerligen mycket viktiga, framför allt hos blad
mossor, men de är oftast stora och svårspridda 
över längre avstånd.

Mossor har små och lätta sporer, och det har 
ofta antagits att de med lätthet kan sprida sig över 
mycket stora avstånd. Detta har dock i många fall 
visat sig vara felaktigt. Flera undersökningar 
visar att en stor del av sporerna hamnar inom 
några meter från källan (McQueen 1986, Miles 
& Longton 1987, 1990, Söderström & Jonsson 
1989) eller t o m inom tuvan (Longton & Miles 
1982). Bland dessa undersökningar fann Miles & 
Longton att 4-20 % av sporerna landade inom 2 
meter från moderplantan hos 3 olika arter, medan 
Söderström & Jonsson fann 43 % av sporerna 
från tät fransmossa Ptilidium pulcherrimum inom 
2,5 m. Sporstorleken hos Miles & Longtons arter 
var 8-20 pm, medan den är 25-27 pm hos tät 
fransmossa. Sporstorleken kan därför antas vara 
viktig för sporspridningsförmågan.

En förutsättning för spridning är att vinden tar 
tag i sporerna. Egenskaper som lång sela (kap
selskaft) eller att växa på upphöjda substrat 
underlättar därför. De flesta skogsmossor har 
dock relativt kort seta. Många växer dessutom på 
ställen som skyddas från vindens uttorknings- 
effekt, t ex de vedlevande arter som finns på 
kanten av lågor. Det måste därför antas att spo
rerna av de flesta skogsarter har svårigheter att 
bli luftburna. En ökad turbulens kan dock öka 
chansen för vinden att nå ned till markens 
nedersta hålor.

Om transporten av sporerna från moderplantan 
till nya lokaler är begränsad kommer fler sporer 
att hamna och etablera sig nära moderplantan. 
Resultatet blir ett klumpat mönster med fläckar 
där arten är riklig och fläckar där den saknas trots 
att substrat finns. Tät fransmossa Ptilidium pul
cherrimum (Söderström & Jonsson 1989) och 
kapmossa Orthodontium lineare (Hedenäs m fl 
1989) har ett sådant klumpat mönster, vilket tyder 
på begränsad spridningsförmåga.

Etableringen är beroende på hur många 
levande diasporer som landar på lämpliga sub
strat och om de kan gro och konkurrera med sina
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Fig 4. Tät fransmossa Ptilidium pulcherrimum, en kärnart som reproducerar sig rikligt och snabbt koloniserar nybildade 
lågor. - Foto Lars Söderström.
Ptilidium pulcherrimum, a core species which produces spores abundantly and rapidly colonizes fallen logs.

grannar. Endast en liten andel av bildade dia
sporer landar på lämpliga substrat. Hos t ex tät 
fransmossa Ptilidium pulcherrimum landade bara 
0,5-0,9 % av alla sporer på lågor, detta inom ett 
bestånd med korta spridningsavstånd (Söder
ström & Jonsson 1989). Efter att ha landat på ett 
lämpligt substrat måste de gro och etablera sig, 
vilket mycket få sporer lyckas med. Hos t ex 
vågig sågmossa Atrichum undulatum gav endast 
4,9 X 10“7 % av sådda sporer upphov till en ny 
planta (Miles & Longton 1987) - detta hos en art 
som betraktas som lättspridd.

Spridning i tiden
Många arter kan överleva mindre gynnsamma 
perioder i ett vilostadium, antingen som sporer 
eller asexuella diasporer (During & ter Horst 
1983, During m fl 1987, Smith 1987). Strategin 
är bäst utvecklad i miljöer som regelbundet åter
kommer på samma plats men snabbt åter försvin
ner (During 1979). I stället för att sprida dia

sporer i rummet kan en art deponera dem på 
platsen och låta dem "vänta ut” gynnsamma för
hållanden. Från jordprover tagna i en granskog i 
Lycksele lappmark grodde 26 arter bladmossor 
och 14 arter levermossor (Jonsson opubl). Störda 
platser i skogar (mestadels rotvältor) återkoloni- 
seras snabbt och artsammansättningen skiljer sig 
från den omgivande markens (Jonsson & Esseen 
1990). En liknande artsammansättning finns dock 
i diasporbanken, vilket tyder på att arter som 
uppträder tidigt i successionen kan överleva 
lokalt genom vilande diasporer.

På murken ved förekommer inte någon dia
sporbank, då detta inte är något återkommande 
substrat utan ett som nyskapas hela tiden.

Sällsynta arter och förekomstmönster
Att arter är sällsynta har alltid varit ett av de 
viktigaste argumenten i naturvården. Men vad är 
en sällsynt art? Det vanligaste sättet att definiera
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Anastrophyllum hellerianum 
Lophozia ascendens 
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Lepiöozia reptans 
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Lophozia incisa 
Riccardia latifmns 
R. palmata

Fig 5. Schematisk bild 
över olika förekomst
typer. Arterna är de ved
levande mossor som 
visade resp förekomst
mönster i norrländska 
granskogar (Söderström 
1989).
Outlines of types of occur
rence. The species are 
epixylic species showing 
the pattern in question in 
northern Sweden.

sällsynta arter är att de förekommer med fä 
individer i en geografisk region.

Arter kan vara ovanliga på två nivåer: dels kan 
det finnas få individer på varje lokal, dels kan det 
finnas få lokaler med arten i regionen. Drury 
(1974) har tagit fasta på detta och urskiljer fyra 
grupper av arter, få på få platser, få på många 
platser, många på få platser och många på många 
platser. De tre första betecknas som sällsynta. 
Rabinowitz (1981) lägger in ytterligare en faktor, 
vida eller snäva miljökrav, och delar in arterna i 
8 grupper, av vilka 7 betraktas som sällsynta.

Dessa indelningar bygger på arternas absoluta 
förekomst i regionerna och använder tillgången 
på substrat som en viktig förklaring till arternas 
grupptillhörighet. Ett helt annat sätt att betrakta 
förekomsterna i fläckvisa (fragmenterade) mil

jöer är att sätta dem i relation till hur mycket 
lämpliga lokaler som finns (Hanski 1982, Söder
ström 1989, 1990). Man kan även då betrakta 
förekomsten på två nivåer: (1) På hur stor andel 
av de lämpliga lokalerna i regionen finns arten? 
(2) Hur stora populationer finns på de lokaler som
är besatta? Detta synsätt ger upphov till fyra
möjliga typer av förekomst (fig 5).
Kärnarter förekommer rikligt på de flesta lämp
liga lokaler. De kan förekomma om populatio- 
nerna är stabila och/eller avståndet mellan loka
lerna är litet och spridningen och etableringen 
effektiv, så att en återkolonisering kan ske 
snabbt.

Urbana arter förekommer rikligt på några av de 
lämpliga lokalerna men saknas på de flesta.
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Utbredningstypen kan förekomma om avståndet 
mellan lokalerna är stort i förhållande till sprid
ningsförmågan och om lokalerna är relativt stora. 
Om diasporproduktionen är stor och diasporerna 
lättspridda över korta avstånd så kan populatio- 
nerna bibehållas lokalt. Men om diasporerna är 
svårspridda över längre avstånd så får de sällan 
diasportillskott utifrån. Lokaler där arten dör ut 
återkoloniseras därför mycket långsamt.

Satellitarter förekommer i små populationer på 
ett fåtal av de lämpliga lokalerna. De är 
svårspridda regionalt (eller också är avstånden 
mellan lämpliga lokaler mycket stora) och har 
svårt att bygga upp stora populationer på grund 
av att tillväxten är dålig och/eller att de endast 
etablerar sig sporadiskt.

Den fjärde gruppen, rurala arter, finns i små 
populationer på nästan samtliga lämpliga lokaler.

Dessa fyra grupper är vid första påseendet iden
tiska med Drurys (1974), men han relaterar inte 
sina förekomster till mängden tillgängligt Sub
strat. I stället använder han snävt substratkrav 
som en förklaring på gruppernas existens. Arter 
som förekommer på få lokaler (jfr satellitarter) 
anses vara arter begränsade till sällsynta bio
toper. Dessa är dock fortfarande kärnarter om de 
kan kolonisera de flesta sådana lokaler (Söder
ström 1990).

De regionala och lokala förekomsterna är be
roende av varandra. I de flesta fall producerar en 
stor population stora mängder diasporer, och det 
absoluta antalet diasporer som lyckas sprida sig 
till en ny lokal och etablera sig är stort. Om 
lokalerna är många (dvs arten är regionalt frek- 
vent) så kommer den totala populationsstorleken 
i regionen att bli större, diasporerna blir fler, och 
chansen för en lyckad återkolonisering av lokaler 
ökar. Alltså måste de flesta arter antingen vara 
kärnarter eller satellitarter. Urbana (och rurala) 
arter måste vara sällsyntare och förekomma när 
spridningen är mindre effektiv. En modell över 
överlevnad i fläckvisa miljöer (Herben m fl 1991) 
indikerar också att det är ovanligare med sprid- 
ningsbegränsade arter än med biotopbegränsade.

Ju mer variabel etableringsmöjligheten är och 
ju mer slumpvis lokalerna är fördelade, desto mer 
spridningsbegränsade blir arterna. Naturskogar
nas fragmentering inverkar både på etablerings- 
möjligheterna och fördelningen av lokalerna och 
leder till mer slumpvisa och variabla miljöer. 
Därför ökar antagligen andelen spridningsbe-
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Fig 6. En arts förändring mellan olika förekomsttyper vid 
minskning av den tillgängliga miljön.
Changes in types of occurrence when the available sub
strate is decreasing.

gränsade arter som en konsekvens av fragmente- 
ringen. Om de lokala populationerna av dessa 
arter blir så små och avståndet mellan lokaler så 
stora att en ökad utdöendehastighet inte kan kom
penseras med distansspridda eller lokalt bildade 
diasporer, så kommer en kärnart att minska och 
bli antingen en urban art eller fortsätta mot ett 
regionalt utdöende via ett stadium som rural eller 
urban art och ett stadium som satellitart (fig 6).



Det är därför ett allvarligt tecken på tillbaka
gång om en art börjar uppträda enbart på vissa 
lokaler trots att många andra lokaler bedöms som 
lämpliga, speciellt om den förekommit på fler 
lokaler tidigare. Detta tecken kan ses redan innan 
arten blivit så sällsynt (i traditionell mening) att 
det uppmärksammats av normala bevarande
intressen.
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Indikatorarter i spridningsberoende system
Indikatorarter År ofta använda redskap i naturvår
den. De ska vara en hjälp att identifiera miljöer 
som är skyddsvärda. Valet av indikatorarter med
för vissa problem när det gäller fläckvisa miljöer. 
Det är få arter som idag är så väl kända ekologiskt 
att man kan avgöra om de saknas på en lokal 
därför att denna inte passar eller därför att de inte 
lyckats sprida sig dit. Detta gäller speciellt säll
synta arter, och det är ofta sådana som används 
som indikatorarter.

Den ideala indikatorarten ska finnas på alla 
lokaler där miljön är lämplig, dvs de måste vara 
kärnarter. Speciellt lämpade är sällsynta kärn- 
arter med mycket snäva miljökrav. Bland de 
vedlevande mossor i norra Sverige som anses 
hotade eller sällsynta (Floravårdskommittén för 
mossor 1988) finns två kärnarter, vedtrappmossa 
Anastrophyllum hellerianum och liten hornflik- 
mossa Lophozia ascendens (Söderström 1989). 
Båda indikerar fuktiga, gamla granskogar med 
mycket lågor i intermediära nedbrytningsstadier 
(jfr Söderström 1988a) och är väl lämpade som 
indikatorarter.

Urbana arter är inte lika bra indikatorarter 
eftersom de, på grund av spridningssvårigheter, 
saknas på en stor del av de lokaler de skul le kunna 
växa på, dvs lokaler som har samma kvaliteter 
som de där arten finns. Eftersom urbana arter 
förekommer rikligt där de finns tolkas deras 
närvaro ofta som att lokalen är exceptionell (t ex 
Adamus & Clough 1978). Men om man inte 
känner till om arten är en kärnart eller inte får 
dess närvaro endast tolkas så att miljön som den 
indikerar finns där; om arten saknas så säger det 
ingenting om miljön.

Viktigt i valet av indikatorarter är att komma 
ihåg att en art kan ha olika förekomstmönster i 
olika regioner. Arter är vanligen sällsynta nära 
sin utbredningsgräns därför att antalet lämpliga 
lokaler är färre (Brown 1984). I norra Sverige, 
vid sin nordgräns, är vedblekmossa Lophocolea 
heterophylla en satellitart, men den förekommer

rikligare på lämpliga lokaler i södra och mellersta 
Sverige. Tillfälligt lyckade etableringar i norr ger 
små populationer som sällan bildar sporer, vilket 
gör att arten inte sprids till nya områden. I södra 
Sverige är sporproduktionen stor och vedblek- 
mossan förekommer nästan överallt.
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Slutsatser
Vi har här försökt att belysa de effekter som en 
uppsplittring av skogslandskapet medför för 
många skogsmossor, främst de som är knutna till 
omkullfallna träd i granskogar. De ursprungliga 
granskogarna var även de uppsplittrade, men de 
enskilda bestånden var större och den genom
snittliga tiden mellan storskaliga störningar (t ex 
brand) var oftast mycket längre än mellan två 
avverkningar. Detta gör att kulturskogarna inte 
hinner återskapa hela sin naturliga, småskaliga, 
dynamik utan i alltför stor utsträckning domine
ras av följdverkningarna av den storskaliga stör
ningen.

Effekterna består under lång tid. I skogar av 
Sequoia sempervirens i norra Kalifornien som 
avverkades för 100 år sedan saknades flera av de 
mossarter som finns i skogar som aldrig avver
kats, och flera arter var mycket ovanligare, trots 
att skogarna i övrigt inte visade någon skillnad 
(Norris 1987). Alla arter som saknades i den 
avverkade skogen var nordliga och hade sina 
sydligaste lokaler i regionen. Några arter var 
vanligare i den avverkade skogen, mestadels arter 
på bar jord, ett substrat som bildades rikligt vid 
avverkningen. Många av dessa är också vanliga 
i rotvältor, vilket visar att spåren av avverkning
arna består länge, åtminstone i mossfloran. Detta 
visar att återkoloniseringen kan vara en process 
som tar mycket lång tid.

Två motstående intressen möts i skogarna, 
skogsbruk och naturvård, och de har ofta betrak
tats som oförenliga. Detta är nog tyvärr också 
riktigt i vissa avseenden. På kort sikt är den mest 
effektiva lösningen att indela landskapet i natur
områden och skogsodlingsområden. Att bilda re
servat kan vara den enda möjligheten att rädda 
arter som man inte vet så mycket om (Söderström 
m fl 1992). Reservaten är kanske också de enda 
platser där man kan bedriva forskning om den 
naturliga skogens dynamik och funktion. Därför 
behövs idag rejält tilltagna och representativa 
områden som i möjligaste mån är undantagna från 
mänsklig påverkan.
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Men det finns dock vissa möjligheter för natur
vården och skogsbruket att samsas. Framför allt 
måste man försöka att lindra effekterna av skogs
bruket på de kvarvarande bestånden samt att 
underlätta för skogsarterna att leva i kulturskogar 
under delar av dess tillväxtperiod. För många 
skogsarter kan detta göras om man dels försöker 
öka tillgången på Substrat för specialiserade 
arter, dels försöker underlätta spridningen mellan 
olika bestånd.

Försök har visat att vedlevande mossor kan 
överleva i slutna kulturskogar. Därför bör man 
försöka öka tillgången på substrat i dessa. De 
flesta mossor lever på lågor som hunnit brytas 
ned något. Ett försök att öka mängden lågor kan 
vara att spara några grova lågor vid avverk
ningen. Förhoppningsvis är de i rätt nedbryt- 
ningsstadium när skogen slutit sig. Men det måste 
vara grova stammar, det normala hyggesavfallet 
är för klent och bryts ned eller växes över för 
snabbt. Detta kan hjälpa sällsynta epixyla mossor 
men inte t ex insekter som lever i yngre nedbryt- 
ningsstadier. Nytillskott av död ved behövs där
för också.

Det är inte troligt att den blottade jord som 
bildas vid kalavverkning kan kompensera för 
bristen av blottad jord i sena successionstadier. 
Många mossarter ställer höga krav på en konstant 
luftfuktighet, och de mest sårbara arterna klarar 
inte miljön på ett hygge. Det är därför av stor vikt 
att blottad jord nybildas kontinuerligt i kultur
skogar även efter avverkningen. Stora skogsbil- 
vägar är att likna med kalhyggen för många arter 
som är beroende av blottad jord. Däremot kan 
körspår som uppstått i samband med gallringar 
och plockhuggningar tillföra blottad jord under 
ett slutet kronskikt, förutsatt att de inte leder 
ytvattnet och därmed fungerar som diken.

Spridningen mellan existerande naturskogar 
kan underlättas på två sätt. Det ena är att man 
försöker spara lokalerna i grupper så att avstån
den mellan dem minskar. Det andra är att man 
skapar korridorer av lämplig miljö i landskapet 
där en spridning kan ske. Långsträckta miljöer, 
t ex bäckkanter och älvstränder, måste sparas för 
att öka möjligheterna att sammanbinda lokalerna.

Summary
Natural spruce forest as environment for cryptogams

Natural boreal spruce forests are rich in bryophyte species 
and most of the rare species grow on substrates like moist

boulders, bare soil or decaying wood, e.g. 23 out of the 
29 threatened forest species in northern Sweden (Table 1). 
These forests have decreased in area and become fragmen
ted due to forestry. The remaining stands are distributed 
as more or less isolated islands in a silvicultural landscape. 
In natural forests, trees die and fall at intervals, causing a 
continuous addition of dead wood, whereas in managed 
forests dead wood is created mostly by man and aggregated 
in time. Fallen trees are important for natural forests since 
they create structural heterogeneity, dead wood and bare 
soil (Fig. 1; Franklin 1989, Jonsson 1990). The disturb
ance that a fallen tree creates initiates small-scaled but 
species-rich successions, both on the decaying trunk and 
in the uprooted pit and mound.

Modern forestry poses two types of threat to epixylic 
bryophytes, viz. substrate shortage and drought (Söder
ström 1988b). It is important that the logs are large since 
small logs are rapidly overgrown by competitive ground 
bryophytes. Large logs are, however, mostly lacking in 
managed forests. Epixylic bryophytes die rapidly after a 
clear-felling but may survive in managed stands if the 
canopy is closed enough to retain the natural moisture 
regime.

Uprooting is important for species richness in natural 
forests. There are twice as many species in the pits as on 
the undisturbed ground on average and the species com
position differs, even in very old pits (Jonsson & Esseen 
1990). Bare soil is mainly created by uprooting of the 
largest trees in natural forests. In managed forests, bare 
soil is created in abundance during clear-felling and 
drought resistent species are favoured. However, later 
addition of bare soil is low (Fig. 2) and drought-sensitive 
species are at risk.

Impact of forest fragmentation on bryophytes

To survive in dynamic and patchily distributed environ
ments a species must either be able to hold its place or to 
recolonize localities. Local extinctions may be either 
deterministic, due to disappearance of substrate, or sto
chastic, due to variation in birth and death rates. Popula
tion sizes on individual logs vary considerably between 
years and 17 out of 18 investigated epixylic bryophytes 
changed the cover values with more than 80 % in average 
between two years (Söderström, prel. res.) although the 
overall changes in the localities were small. The stochastic 
variation in death and birth rate is negligible in large 
populations but may have serious effects in small popula
tions (Gilpin & Soulé 1986). Stochastic extinction may 
occur both in species living on stable substrates and species 
living on temporary substrates, but the latter are more at 
risk since low population densities may occur at the same 
time as low substrate quantities. Temporary substrates 
disappear after some time and new substrate patches must 
be created at the same rate as old ones disappear, otherwise 
substrate shortage will cause a deterministic extinction 
from the locality. In north Swedish spruce forests one log 
per ha is created annually on average (Söderström, un- 
publ.) while on average 10-12 ha is needed to have one 
uprooted tree a year (Jonsson, unpubl.). However, this 
figure varies between years (Fig. 3) and at least 9 and 20 
ha, respectively, is needed to be sure that at least one log 
and one uprooted tree are created annually.



However, the occurrence of only one substrate patch on 
a locality is not enough. First, populations would be too 
small and too sensitive to stochastic extinction. Secondly, 
the substrate quality varies between logs and between 
patches of bare soil, and the figures must be adjusted to 
include only suitable logs.

When local extinctions have occurred, localities must 
be recolonized from other populations. In such dynamic 
systems three questions are important: (1) How often must 
a species disperse to balance the local extinctions? (2) How 
large are the distances between localities? (3) How effi
cient is the dispersal ability? The longer the distance 
between localities is, the more difficult will it be for 
diaspores to reach anew locality, and the smaller a locality 
is, the more reduced is the input of foreign diaspores 
(MacArthur & Wilson 1967, Bengtsson et al. 1982). Frag
mentation of the environment increases the distances 
between localities and decreases the area of each locality, 
and a good dispersal ability becomes critical for survival 
of species.

Recolonization in fragmented environments
The dispersal ability, i.e. how often a diaspore establishes 
a new population on a new locality, depends on the number 
of diaspores produced, how efficiently they are transpor
ted to new localities and how easily they are established.

Diaspore production varies between species and some 
produce spores very rarely. Many species also have 
asexual diaspores (gemmae, bulbils, etc.) which are 
usually larger and heavier than spores and therefore 
transported less easily. A large part of the produced spores 
are often deposited close to the source (McQueen 1986, 
Miles & Longton 1987, 1990, Söderström & Jonsson 
1989) or even within the mother patch (Longton & Miles 
1982). A species with large spores deposits a larger 
fraction close to the mother patch than a species with small 
spores. Growing on elevated places or having a tall seta 
helps the wind to catch the spores, but many forest species 
grow on places protected from the drying effects of wind, 
e.g. species on sides of logs.

Only a small fraction of the produced diaspores are 
deposited on suitable substrates. For instance, not more 
than 0.5-0.9 % of all produced spores of Ptilidium pul- 
cherrimum were deposited on logs within a forest with 
short dispersal distances (Söderström & Jonsson 1989).

Establishment after reaching a new locality also seems 
to be rare in nature. In Atrichum undulatum, for example, 
only 4.9 x 10“7 % of all sown spores gave rise to new 
plants (Miles & Longton 1987). The efficiency of bryo- 
phyte diaspores to reach and establish on other localities 
is thus not as high as has often been assumed.

Many species living on temporary, but regularly recur
rent, substrates survive less favourable periods as spores 
or asexual diaspores (During 1979, During et al. 1987). 
From soil taken in a north Swedish spruce forest 40 
bryophyte species germinated. Most of the species are 
commonly found also in pits (Jonsson, unpubl.) indicating 
that species on bare soil can survive in a diaspore bank.

Rare species and distribution patterns
Rarity is important in conservation and the most common
ly used definition is occurrence with few individuals in a

196 Lars Söderström och Bengt Gunnar Jonsson

region. Species may be rare on two scales, few individuals 
at each locality or few localities (Drury 1974) or even on 
a third scale, narrow habitat ranges (Rabinowitz 1981). 
Another classification for species in patchy environments 
is to consider occurrences in relation to available localities 
(Hanski 1982, Söderström 1989, 1991). With two levels 
of occurrence, proportion of available localities occupied 
and population size on occupied localities, four patterns 
are possible (Fig. 5). Core species, with large populations 
on almost all available localities, have efficient dispersal 
ability in relation to the distances between localities. 
Urban species, with large populations on a few of the 
available localities, require that the local growth rate is 
high and the environment is coarse-grained in relation to 
dispersal ability so that recolonization of localities be
comes rare. Satellite species, with small populations on a 
few of the available localities, are poorly dispersed or have 
difficulties in building up large populations. Rural species, 
finally, occur in small populations on a majority of the 
available localities.

Large populations produce many diaspores and the total 
number dispersing is large which increases the recoloni
zation rate. With a large number of localities, the total 
number of diaspores in the region will also be large. 
Therefore, most species should either be core or satellite 
species; urban and rural species must be exceptions in 
cases where dispersal is less efficient. Dispersal-limited 
species are rarer than substrate-limited ones (Herben et al.
1991), but the more variable the probability of estab
lishment is and the more random the localities are distri
buted, the more often can a species be dispersal-limited. 
Fragmentation of natural forests increases habitat varia
tion and randomness of localities and may thus increase 
the number of dispersal-limited species. If a system be
comes so fragmented that the extinction can not be balan
ced by distance dispersal, core species will decrease and 
become urban species or go towards extinction through a 
stage of urban or rural species and a stage of satellite 
species (Fig. 6). Thus, it is a serious sign if a species 
becomes patchy in its occurrence, leaving many suitable 
localities unoccupied. This may be seen before the species 
becomes so rare that the traditional conservation forces 
detect it.
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Indicator species in patchy environments
The use of indicator species is problematic in patchy 
environments. An ideal indicator species should be present 
on all suitable localities, i.e. it should be a core species. 
Rare core species are the best indicators since they have 
narrow habitat requirements. Urban species are less suit
able due to dispersal difficulties. The abundance of a rare 
species is often used as an argument for the uniqueness of 
a locality. However, if it is unknown whether the species 
is a core species or not, its presence indicates that the 
locality is suitable for it, but its absence does not say 
anything. Few species, especially rare species, are so 
well-known that it can be established whether they are 
missing from a locality because the locality is unsuitable 
or because they have not reached the locality. It is also 
important to remember that a species may show different 
distribution patterns in different regions. For instance, 
species are often rare close to the limits of their distribu
tion.
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Conclusions
Two opposing interests, forestry and conservation, meet 
in the forests and they are often seen as incompatible. 
Unfortunately, this is also true in many cases. TTie best 
solution in the short term is to divide the landscape into 
production areas and conservation areas. Nature reserves 
may be the only possible way to save species that we know 
very little about (Söderström et al. 1992) and they are also 
often the only possible areas for research about processes 
in natural forests. Large areas with as little human impact 
as possible are therefore needed.

But forestry and conservancy may be carried out at the 
same time in a forest if the effects on remaining natural 
stands are reduced and the survival of forest species in 
managed forests is enhanced. This can be achieved for 
many species, provided that their requirements are known, 
if the substrate amount is increased and dispersal between 
stands is enhanced. Since epixylic bryophytes survive in 
closed managed forests, the amount of large logs should 
be increased. Most of the rare epixylic bryophytes grow 
on logs in intermediate stages of decay, and if some large 
logs are left on the ground after clear-cutting they may be 
in an optimal stage of decay when the new forests are 
closed. Later additions of logs are also needed to get a full 
range of decay stages, as well as addition of bare soil when 
the forests are closed. Dispersal between existing natural 
forests can be enhanced by reducing the distances between 
remaining localities and leaving environments covering 
long but narrow areas, e.g. forests around brooks and 
rivers, as they may function as dispersal corridors.
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The boreal forest landscape in Sweden has changed dramatically during the last 150 years. The 
standing volume of trees decreased up until the 1950’s due to more and more intensive logging. 
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19th century. Even more striking is the change in forest stand structure. The areal extent of 
forests older than 150 years has decreased dramatically. Figures from different regions of the 
boreal forest also indicate that the volume of dead standing trees has decreased by more than 
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Vi har aldrig haft så mycket skog i Sverige som vi har idag! 
[Svensk skogsindustri i möjligheternas 90-tal, s 16]

Vi har dubbelt sä mycket skog som för 100 är sedan! 
[Skogsindustrierna nr 3 1990, s 28]

De två citaten ovan känner de flesta säkert igen 
från massmedia. De har förekommit flitigt under 
de senaste åren och källorna är i första hand 
skogsindustriernas annonser och pressmeddelan
den. Påståendena är emellertid felaktiga och de 
grundas på en ofullständig kunskap om Sveriges 
skogshistoria. Det sista påståendet är förmod
ligen giltigt för Götaland, men inte för landet som 
helhet.

De källor som åberopas är dels svepande be
skrivningar av "skogsbristen" under 1700- och 
1800-talen, dels en extrapolering bakåt i tiden av 
de senaste 60 årens virkestillväxt (Remröd 1990). 
En kritisk granskning avslöjar dock att dessa 
uppgifter inte duger som underlag för en sådan 
tolkning. Sanningen är att virkesförrådet åtmin
stone i Norrland under senare delen av 1800-talet 
var minst lika stort som idag.

I denna uppsats vill vi med hjälp av historiskt 
källmaterial beskriva de förändringar som skett 
under de senaste århundradena i vår dominerande 
skogstyp, den boreala (nordliga) barrskogen.

Den boreala barrskogen är det relativt homogena 
skogsområde som täcker ungefär 2/3 av Sveriges 
skogsmarksareal, i princip från mellersta Värm
land/södra Dalarna och norrut (frg 1). Området 
motsvarar ungefär det som i dagligt tal kallas 
Norrland.

I första hand har vi koncentrerat oss på för
ändringen av virkesförrådet, men vi har också 
försökt att analysera den större och mer kompli
cerade frågan om förändringen av skogen ur 
ekologisk synvinkel. Skogsmiljöernas omvand
ling kan förklara en stor del av de flora- och 
faunaförändringar som skett i våra skogar.

I debatten reduceras ofta begreppet skog till att 
endast omfatta virkesförrådet. Detta är enligt vår 
mening ett alltför snävt synsätt. Vi vill poängtera 
att det finns många värden i skogen som inte är 
direkt knutna till virkesförrådet. Ett exempel är 
florans och faunans artrikedom. En granurskog 
med stor artrikedom kan sägas ha ett större värde 
än en planterad, likåldrig granskog med få arter. 
Vi anser av den orsaken att det är viktigt att 
särskilja begreppen virkesförräd och skog. 1 den 
äldre litteratur som vi citerar används dock be
greppet skog nästan undantagslöst i betydelsen 
virkesförråd.
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Fig 1. Karta över Sverige med gränsen för den boreala 
barrskogen och de i texten refererade platserna markerade. 
- Efter Sjörs 1965 s 51.
Map of Sweden showing the border of boreal forest 
(according to Sjörs 1965) and the location of the places 
which are referred to in the text.

Vår förhoppning är att uppsatsen både skall 
stimulera till en fördjupad skogshistorisk forsk
ning och till en mer nyanserad skoglig debatt.

Skogsbristen
I äldre källmaterial och litteratur förekommer 
ofta begreppet skogsbrist. Det är lätt att associera 
detta till den reella brist som idag råder i många 
u-länder. Begreppet har emellertid haft helt olika
innebörd vid olika tidpunkter och på olika platser.
Den skogsbrist man talar om under 1700- och
1800-talen i Sverige måste alltså ses i ljuset av

ett antal omvärldsfaktorer, specifika just för den 
tiden. I det följande vill vi beskriva ett antal av 
dessa faktorer.

"Skogsbristens" bakomliggande orsaker
En viktig faktor som ofta låg bakom påståendena 
om skogsbrist var svårigheten att transportera 
virke längre sträckor till rimliga kostnader. 
Fanns inte virke nära den plats där konsumtion 
eller försäljning skedde talade man därför ofta om 
skogsbrist, oavsett hur stora de totala virkes- 
förråden var inom regionen. Först i och med 
utbyggnaden av flottleder och järnvägar under 
1800-talet upphörde transportmöjligheterna att 
vara en begränsande faktor.

Skogsbristen för sågverksnäringen kunde i 
många fall uttrycka sig som en brist på ett spe
ciellt sortiment, till exempel brist på grovt såg- 
timmer. Under slutet av 1700-talet var endast träd 
som kunde ge en första stock grövre än 45 cm i 
topp intressanta som timmerträd i sundsvalls- 
området (Nordberg 1979 s 290). Minimidimen- 
sionerna för en fullgod sågtimmerstock vid mit
ten av 1800-talet var en diameter på 12 engelska 
tum i toppändan och en längd av minst 7 alnar 
(cirka 30 cm resp 4 m). Fyrkanthuggna bjälkar, 
som också var ett mycket viktigt exportsortiment, 
skulle under samma tid vara 10-15 meter långa 
och ha en bredd på minst 30-40 cm (Östlund 1992 
s 13).

Ett exempel på denna typ av "skogsbrist" har 
vi hämtat från kronoparken Larsbo i mellersta 
Hälsingland (fig 1). Här fanns på 1700-talet ett 
sågverk, Larsbo såg. I slutet av 1700-talet, då 
skogen enligt en dåtida reseskildring "närmast 
intill tagit slut", flyttades en av sågens ramar 
närmare kusten samtidigt som produktionen kraf
tigt begränsades. Vid samma tid gjorde dock de 
nya skogsägarna en besiktning av skogen där den 
beskrevs som "gammal och långväxt". Virkes
förrådet angavs till i medeltal cirka 200 m-Vha, 
vilket är dubbelt så stort som idag (Burman 1975, 
Linder 1983 s 21, Domänverket Älvdalens för
valtning (DVÄ), Skogsindelningsregistret 1991- 
01-04). Även om noggrannheten i 1700-talsskatt- 
ningen kanske inte var så stor, står det klart att
vad som då uppfattades som "skogsbrist" inte har
något att göra med vad man lägger in i begreppet
idag.

Kunskapen om virkestillgångarna och tillväxten 
var också mycket bristfällig ända in på 1900-
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Fig 2. Innan de boreala skogarna 
började exploateras dominerades 
de av grova träd och en varierad 
beståndsstruktur. Dorotea 1929.
- Skogshögskolans bildarkiv,
SLU, Umeå.
The boreal forest was dominated 
by large trees and had a multi
layered stand structure prior to 
the exploitation. Dorotea in the 
province of Lapland, 1929.
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talet. Heltäckande inventeringar gjordes inte, och 
lokala bedömningar försvårades sannolikt av att 
skogarna ofta var flerskiktade, vilket gjorde det 
svårt att uppskatta volym och tillväxt. De första 
avverknings- och tillväxtbedömningarna, från 
1850-talet och framåt, visade också på orimligt 
låga siffror (Arpi 1959 s 117 ff, jfr även Mattsson 
& Stridsberg 1981, del C, s 282). Skogsforskaren 
Gösta Wieslander påpekade att när den första 
riksskogstaxeringen presenterade sitt material 
väckte det mycket stor förvåning i skogskretsar 
(Wieslander 1936 s 593). Resultaten visade näm
ligen att avverkningen ingalunda översteg till

växten, vilket dåtidens experter befarade. Den 
allmänna uppfattningen om skogstillståndet 
behöver således inte överensstämma med det 
verkliga förhållandet.

Slutligen den kanske mest betydelsefulla faktorn: 
När man talar om skogsbrist har människan hela 
tiden ett intuitivt historiskt perspektiv - man 
jämför med hur det var tidigare. Från 1600-talet 
fram till början av 1900-talet expanderade jord
bruket både befolkningsmässigt och areellt. And
ra näringar, som bruken och sågverken, expan
derade också under denna period. Virkesförrådet



202 Per Linder och Lars Östlund SVENSK BOT. TIDSKR. 86 (1992)

minskade därför hela tiden i det kulturella när
området. Detta innebar emellertid inte att det var 
någon nationell eller ens regional brist på skog 
under 1700- eller 1800-talen.

"Skogsbristen" under bergsbruksepoken
Under 1600- och 1700-talen var bergsbruket 
ryggraden i svensk ekonomi. Enbart stångjärns- 
exporten stod för över 50 % av landets export
intäkter (Wieslander 1936 s 603). Därtill kom den 
mycket omfattande brytningen av koppar i Falun 
och silverbrytningen i Sala. Näringen var på 
grund av sin ekonomiska betydelse starkt omhul
dad av statsmakten. Detta tog sig bland annat 
uttryck i att bruken fick så kallade gruvskogar 
eller rekognitionsskogar, där ved för tillmakning 
och kolframställning kunde tas mot en ringa 
ersättning. Vidare fastställde staten priset för vad 
bruken skulle betala för leveranskol för att hålla 
priset så lågt som möjligt.

Från denna tid finns ett otal vittnesmål om 
"skogsbrist" som hotade verksamheten. I många 
fall härrörde de direkt från bruksägare eller berg
mästare, och utsagorna bör då ses som rena 
partsinlagor. Vid bedömningen av skogstill- 
gången var det dessutom alltid mängden skog "till 
önskat pris" som avsågs (Montelius 1985 s 75). 
Eftersom de ekonomiska marginalerna var små 
och det rådde fasta priser på kol var den skog som 
låg inom varje anläggnings båtnadsområde snart 
avverkad. Storleken på dessa områden varierade 
mycket. Vid Stripagruvan i Bergslagen lades 
verksamheten ner då tillräckligt med virke inte 
kunde uppbringas inom en halv mil från gruvan 
(Nelson 1913 s 312).

Enligt Wieslander (1936 s 639-644) har det 
inte ens i Bergslagen funnits någon egentlig 
skogsbrist under denna tid. Han uppskattade istäl
let att det totala uttaget under den mest virkes- 
slukande epoken var betydligt lägre än tillväxten, 
till och med om allmogens uttag av bränsle och 
husbehovsvirke inkluderades. Däremot pekade 
han på att det lokalt kunde finnas brist på virke 
på grund av ovan nämnda transportproblem.

"Skogsbristen " runt sekelskiftet
Ett av de mer omfattande källmaterial som be
skriver skogstillståndet och skogshushållningen i 
Norrland före 1900-talet är 1870 års skogskom- 
mittés betänkande. Utredningen tillkom för att ge 
förslag till en "förbättrad och efter tidsförhål

landena samt på vetenskapliga grunder ordnad 
skogshushållning i de Norrländska provinserna”. 
Bakgrunden var allvarlig oro över den framtida 
skogshushållningen. Dessutom saknade man ett 
bra underlag för bedömningar av skogstillståndet 
och skogsutnyttjandet.

Utredningen arbetade under perioden 1868- 
1870. I slutbetänkandet presenterades en allmän 
beskrivning av Norrland utifrån olika skogliga 
aspekter. Kommittén konstaterade bland annat att 
skogsutnyttjandet för bruks- och bergverksrörel- 
sen var utbrett i främst Gävleborgs län, och att 
sågverksnäringen hade vunnit betydliga insteg i 
de fyra nordligaste länen. Fortfarande fanns det 
dock stora skogsområden i det inre av Norrland 
som var outnyttjade.

Kommitténs arbete ger en mörk bild av det 
norrländska skogsutnyttjandet. En stor del av 
betänkandet behandlar teman som "den norr
ländska skogsförödelsen" etc. Trots detta talar 
kommittén endast om en framtida skogsbrist:

Lika uppenbart är oek, att den misshushållning, för vilken 
skogarne varit utsatte, måste, om den får fortgå, förr eller 
senare medföra allmän skogsbrist. De bekymmer för 
framtiden, detta tillstånd är egnadt att ingifva, mana till 
de kraftigaste ansträngningar att, medan tid ännu är, söka 
förebygga den hotande faran. [Underdånigt betänkande, 
I871|

Under 1700- och 1800-talen var detta en typisk 
inställning från myndigheternas sida. Dessa be
farade ständigt en framtida skogsbrist, då man 
ansåg att en fortsatt ökning av skogsutnyttjandet 
skulle leda till att virkestillgångarna förbrukades.

"Skogsbristen" idag
Eftersom det idag finns mer tillförlitliga uppskatt
ningar av skogarnas virkesförråd är det klarlagt 
att ingen virkesbrist existerar. Tillväxten ligger 
på närmare 100 miljoner m3sk, medan den totala 
avverkningen stannar på drygt 60 miljoner m3sk 
(Skogsdata 91 (1991), s 45-50; m3sk = skogs
kubikmeter - volymmått , där den totala stam
volymen ovan stubben mäts). Om däremot sven
ska folket tillfrågas, så tror nästan halva befolk
ningen att avverkningen är större än tillväxten 
(SIFO 1990 s 10). Endast en femtedel tror att 
avverkningsnivån är lägre än tillväxten. En 
mycket stor del av svenska folket tror alltså att 
virkesresursen överexploateras. Denna upplevel
se av "skogsbrist" tror vi är densamma som vi 
hittar refererad i de flesta äldre källor.



SVENSK BOT. TIDSKR. 86 (1992) Sveriges boreala skogar 1870-1991 203

Precis som under tidigare århundraden finns 
det dock något som kan kallas lokal skogsbrist. 
På vissa platser i norra Norrlands inland finns 
idag milsvida områden där ungskogar dominerar 
och där det genomsnittliga virkesförrådet under
stiger 30 m3sk per hektar. Många av dessa 
"virkeshål" är skapade under den senaste 40-års- 
perioden. Till skillnad från 1700- och 1800-talens 
bristområden, som låg i syd- och mellansverige, 
finns dock dagens "lokala skogsbrist" i de mest 
glesbefolkade områdena.

Virkesförrådets förändring
Vi har sammanställt uppgifter om virkesförrådets 
utveckling från slutet av 1800-talet och fram till 
idag. Syftet är att illustrera hur virkesförrådet 
förändrats i de boreala skogarna i och med det 
industriella skogsbrukets expansion.

Valet av objekt har framförallt styrts av till
gången på bra äldre källmaterial i form av tim
merräkningar och virkesförrådsuppskattningar. 
En strävan har också varit att försöka få en så bra 
geografisk spridning som möjligt. Två objekt var 
enligt källmaterialet oexploaterade vid den första 
förrådsuppskattningen; inom två andra hade av
verkningar redan förekommit.

De äldsta timmerräkningarna upptar endast 
träd grövre än en viss dimension. Därför har vi 
kompletterat med senare uppskattningar av vir
kesförrådet i klenare dimensionsklasser för att 
kunna skatta det totala virkesförrådet. 1 vissa fall 
har även uppgifter om avverkningskvantiteter 
och den aktuella tillväxten använts för att rekon
struera det ursprungliga förrådet.

Förutom dessa lokala sammanställningar har vi 
även gjort regionala uppskattningar.

Exemplet Orsa besparingsskog

Orsa besparingsskog, belägen norr om Orsa i 
Dalarna (fig 1), bildades 1881 då storskiftet hade 
avslutats i socknen. Området omfattar drygt 
56 000 hektar produktiv skogsmark. Skogen an
sågs vid besparingsskogens bildande vara en 
orörd urskog (Kolmodin 1953 s 285). Ganska 
snart efter bildandet inventerade man skogen för 
att kunna värdera virkestillgångarna och möjlig
göra försäljning av sågtimmerträd. Vid invente
ringen mättes diametern på alla träd grövre än 33 
cm på 1,5 m höjd över marken. Den omfattade 
totalt 2,3 miljoner träd (Gyllenhammar 1886).
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Fig 3. Virkesförrådets förändring från slutet av 1800-talet 
tom 1991 på Orsa besparingsskog och Hamra kronopark. 
Fram till 1937 (Hamra) respektive 1939 (Orsa) är endast 
barrvirke grövre än 10 cm i brösthöjd medräknat, därefter 
totalt virkesförråd.
Källor: Orsa besparingsskog'. Volymen beräknad på av- 
verkningsuppgifter samt beståndstaxering från Pettersson 
1909 s 9 och 15; tillväxt före 1908 enligt Kolmodin 1953 
s 286 (på s 287 anges en lägre volym, 108 m3sk/ha, som 
baseras på planerad och ej verklig avverkning); Orsa 
besparingsskog, hushållningsplaner och indelningshand- 
lingar 1910-1991. - Hamra kronopark: Virkesförrådet 
1890 baseras på avverkningsvolymer fram till 1906 enligt 
Andersson & Hesselman (1907); virkesförrådet 1908 
enligt Domänverkets arkiv, Falun (DV), Kungliga 
Domänstyrelsen (KDS), Skogsbyrån kronoparksakt 
F III:2a, Hamra Al; tillväxtprocent enligt Kolmodin 1953 
s 286; förrådet därefter enligt ovanstående kronoparksakt 
samt DV, KDS, Skogstaxatoravdelningen Indelningspla- 
ner (IND), Hamra revir 1937, Uppskattningshandlingar, 
avverkningsplaner, beståndsbeskrivningar (UAB) Hamra 
revir 1953, 1966; DVÄ, skogsindelningsregistret 1991- 
11-20. Vid förrådsuppskattningarna 1890, 1908 samt 1920 
har kuberingstal från SOU 1922:22 utnyttjats.
The changes in standing volume at Orsa besparingsskog 
and Hamra kronopark. Up until 1937 (Hamra) and 1939 
(Orsa) only conifers with a diameter exceeding 10 cm at 
breast-height was included. The standing volume after that 
time also includes smaller trees and broad-leaved trees.

■ Oral

Under perioden 1887-1897 avverkades och 
såldes cirka 75 % av de inmätta träden. Endast 
virke som var grövre än 20 cm i topp tillvaratogs 
och medeldiametern för de sålda träden var 40 
cm i brösthöjd. Efter försäljningen utfördes 
ytterligare en inventering i form av en bestånds
taxering av skogen. Taxeringen upptog träd 
grövre än 10 cm i brösthöjd.

Genom att sammanräkna den totala avverk- 
ningsvolymen och virkesvolymen vid den andra 
taxeringen kan man få en bra bild av skogstill-
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Fig 4. Virkesförrådsutvecklingen på Finnäs kronopark i 
Jämtland och Vargisåvattnens kronopark, block XIX, i 
Norrbotten.

Källor: Finnäs kronopark: DV, Skogsbyrån, Kronoparks- 
akt FIII:2a Finnäs Al; Domänverket Östersunds förvalt
ning (DVÖ), skogsindelningsregistret 1991. - Vargiså
vattnens kronopark: DV, Skogsbyrån, kronoparksakt F 
III:2a Vargisåvattnen A1; Domänverket Älvsbyns förvalt
ning (DVÄB), skogsindelningsregistret 1992-01-21. 
Under 1900-talets gång har beskrivningsenheternas grän
ser ändrats vid flera tillfällen. Förrådsuppskattningar 
gäller därför i de flesta fall något större arealer än det 
ursprungliga området.
The development of standing volume at Finnäs kronopark 
and at Vargisåvattnens kronopark block XIX.

ståndet år 1885, alltså före den första exploate
ringen. Virkesförrådet inklusive torra träd och 
vrak (träd som inte dög till sågtimmer) var drygt 
6,5 miljoner kubikmeter eller cirka 120 m3/ha. 
Förrådet varierade från 72 m3/ha till 178 m3/ha 
inom olika indelningsblock av besparingsskogen 
(Kolmodin 1953 s 253).

Utvecklingen av virkesförrådet på besparings
skogen framgår av fig 3. Under slutet av 1800- 
talet minskade virkesförrådet kraftigt och det är 
fortfarande betydligt mindre än innan exploate
ringen startade. Det redovisas i figuren som 
barrvirkesförråd över 10 cm fram till 1939 och 
därefter som totalt virkesförråd. Detta innebär att 
det totala förrådet före 1939 var högre än vad som 
anges i figuren.

Exemplet Hamra kronopark
I nordöstra Dalarna, på gränsen till Hälsingland 
och Härjedalen, ligger Hamra kronopark (fig 1), 
som omfattar cirka 28 000 hektar produktiv

skogsmark. Den första taxeringen gjordes åren 
1887-1891 i form av en timmerräkning. Inte 
heller detta avsides belägna område hade berörts 
av avverkningar tidigare. Därför får man även 
här en bra beskrivning av hur naturskogen såg ut.

Det visar sig att barrvirkesförrådet (grövre än 
10 cm) var cirka 141 m3/ha i genomsnitt år 1890. 
I dag är det totala virkesförrådet 78 m3sk/ha, 
alltså ungefär 40 % mindre än för 100 år sedan. 
Virkesförrådets förändring sedan 1890 och fram 
till idag framgår av fig 3.

Exemplet Finnäs kronopark
När avvittringen, dvs den lantmäteriförrättning 
då statens mark avskildes från privat mark, på
börjades i Jämtland var redan ganska stora delar 
av landskapet agrart koloniserade. Det innebar 
att endast relativt små arealer skogsmark tillföll 
staten. Finnäs är beläget i Bodsjö socken i östra 
Jämtland (fig 1) och var ursprungligen ett mili- 
tieboställe. Ar 1892 omfördes det emellertid till 
kronopark. Kronoparkens areal uppskattades 
1915 till totalt 2324 hektar, av vilket 1986 hektar 
var produktiv skogsmark (DV, Skogsbyrån, 
kronoparksakt Fill:2a, Finnäs Al).

Skogsmarken indelades redan 1876 och sam
tidigt utfördes en ganska ofullständig timmer
räkning. Antalet timmerträd och timmerämnen 
räknades, men utan att man angav några dimen
sioner. Virkesförrådet går därför inte att upp
skatta. I vilken omfattning avverkningar skedde 
i slutet av 1800-talet har vi inte kunnat klarlägga, 
men den som arrenderade jordbruksmarken 
under slutet av 1800-talet hade rätt att ta hus- 
behovsvirke från skogen. Den enda större 
avverkningen som är belagd skedde 1899 (Lands
arkivet Östersund, Skogsstaten, Bräcke revir Fl).

År 1900 indelades skogen på nytt. Denna gång 
skedde en fullständig beståndsindelning och vir
kesförrådet uppskattades till 135 m3/ha. Enligt 
indelningshandlingarna minskade förrådet ända 
fram till omkring 1980 (fig 4), varefter det har 
ökat kraftigt till dagens nivå på 105 m3sk/ha.

Kronoparker i Västerbotten och Norrbotten
Statens skogar i Norrland blev ganska tidigt före
mål för olika inventeringar, då det framkommit 
att staten hade en alltför bristfällig uppsyn över 
sitt skogsinnehav. Kring 1880-talet genomfördes 
sågtimmerräkningar på många kronoparker för
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Fig 5. Brandpräglad tallurskog 
på Hamra kronopark 1903. - 
Skogshögskolans bildarkiv,
SLU, Umeå.
A virgin forest dominated by 
Scots pine Pinus sylvestris which 
has been influenced by forest 
fires. Hamra kronopark 1903.

s;

att hushållningen med skogen skulle kunna ske på 
ett rationellt sätt.

Jägmästare Per André har skrivit om Skellefteå 
revirs historia och dessutom försökt beskriva 
förändringarna av virkesförrådet under de 
senaste 100 åren på åtta olika kronoparker (André 
1985). En av dessa var kronoparken Jörnsmarken 
(fig 1). På sex av kronoparkerna gjordes timmer
räkningar i början av 1880-talet. Då beskrevs 
ingen av dem som orörd, avverkningar hade 
förekommit i mer eller mindre stor skala. I några 
fall hade kronoparkerna även varit upplåtna som 
stockfångstskogar åt sågverk. Enligt André varie
rade virkesförrådet på kronoparkerna mellan 50 
och 85 m3/ha. I alla exemplen sjönk det fram till

mitten av 1900-talet för att därefter öka. I samt
liga fall utom ett är virkesförrådet idag mindre 
än på 1880-talet (DVÄB, skogsindelnings- 
registret 1992-01-21).

Inom Norrbottens län gjordes de första skogliga 
beskrivningarna i relativt sen tid. Inom nu
varande Älvsby förvaltning taxerades många 
kronoparker först en bra bit in på 1900-talet. Då 
hade de flesta skogarna redan exploaterats på 
stora delar av sitt virkesförråd. Inom den över 
60 000 hektar stora kronoparken Vargisåvattnen 
(fig 1) skedde de första taxeringarna under perio
den 1910-1920. Inom den östligaste delen av 
området var då virkesförrådet cirka 49 m3/ha.
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Fig 6. Virkesförrådets utveckling på skogsmark i norr- 
landslänen 1870— 1988. 1870 redovisas förrådet i m3, 
därefter i m3sk.
Källor: Virkesförrådsuppgifter från Underdånigt betän
kande ... 1871; SOU 1932:26; Nilsson & Östlin 1961; 
Skogsdata 91, 1991.
The development of standing volume in the provinces of 
northern Sweden from 1870 to 1988.

Detta kan jämföras med dagens förråd på 53 
m3sk/ha. Men även så sent som på 1910-talet 
fanns det stora områden som var relativt lite 
påverkade av avverkningar. Inom ett 6000 hektar 
stort delområde (block XIX) var virkesförrådet 
88 m3/ha. Utvecklingen inom detta område (fig 
4) överensstämmer i stort med övriga exempel.

Utglesningen av Norrlands skogar
1 samband med 1870 års skogskommittés ut
redningsarbete gjordes även en uppskattning av 
de norrländska skogsresurserna. Beräkningarna 
av virkesförråd och tillväxt grundades dels på 
inkomna uppgifter från i första hand kronosko- 
garna, dels på kommitténs egna undersökningar. 
Utredningens uppskattningar av virkestillgång- 
arna vid denna tidpunkt är därför relativt grova. 
Utredningen kritiserades också, bland annat av 
ledamöter från Norrbotten och Västerbotten, som 
ansåg att det verkliga virkesförrådet var drygt 
20 % mindre än det som utredningen presente
rade (Underdånigt betänkande 1871 s 340 ff, 
Holmgren 1959 s 384).

Kommitténs uppskattning visade på en betyd
ligt mindre areal skogsmark än den vi har idag. 
I Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län 
uppskattades skogsmarksarealen till ungefär 2/3 
av vad vi idag betecknar som skogsmark. Skälet 
var främst att stora fjällnära och andra lågproduk
tiva områden undantogs eftersom de inte upp
fyllde den tidens krav på skogsproduktiv mark. 
Idag, då all mark som producerar mer än 1 
nUsk/ha och år räknas som skogsmark, är dessa 
områden inkluderade i den totala skogsmarks
arealen. I övriga län var kommitténs uppskattning 
av skogsmarksarealen i stort sett identisk med 
dagens.

Om vi jämför 1870 års uppgifter med riks- 
skogstaxeringens skattningar från 1920-talet 
framgår att det skedde en drastisk minskning av 
virkesförrådet i samtliga län under detta halv
sekel (fig 6). Det totala virkesförrådet var år 1870 
1456 miljoner m3. Virkesförrådet minskade med 
drygt 35 % fram till 1926 och därefter fortsatte 
minskningen ända fram till mitten av nuvarande 
sekel. Även om en ökning har skett efter 1950 så 
är dagens virkesförråd, 1217 miljoner nUsk, 
mindre jämfört med vad det var 1870. Utveck
lingen visar alltså en god överensstämmelse med 
de noggrannare taxeringar som redovisades i de 
tidigare lokala exemplen.

Det låga virkesförrådet vid 1900-talets början
Tack vare riksskogstaxeringens undersökningar 
vet vi att virkesförrådet under perioden 1920- 
1950 var relativt litet i Norrland. Huvudorsaken 
till detta tillstånd var en kontinuerlig ökning av 
avverkningsintensiteten allt sedan mitten av 
1850-talet och fram till 1930-talet (fig 7). Efter
som marknaden successivt efterfrågade allt kle
nare dimensioner kunde tidigare exploaterade 
skogar återigen genomhuggas, vilket gjorde att 
skogarnas virkesförråd blev allt mindre.

En annan orsak till de minskande virkesför- 
råden under denna tidsepok var att ansträng
ningarna för att få upp ny skog var ytterst blyg
samma. De stod på intet sätt i proportion till den 
energi som lades ner på att avverka den gamla 
skogen. Före sekelskiftet var skogsodlingsåtgär- 
der i princip obefintliga. Under perioden 1910- 
1947 planterades och såddes i genomsnitt bara 
2200 hektar per år på statens mark i Norrland, 
vilket kan jämföras med dagens siffra på 24 000 
hektar (Holmgren 1950 s 183, Skogsstatistisk 
årsbok 1991 s 89).
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Fig 7. Årlig virkesförbrukning (industrivirke och husbehovsvirke) i Norrland och Dalarna 1851-1955. Efter Arpi 1959 
s 207 (m3f ub = volymmått för träd där gagnvirkesvolymen ved under bark mäts).
The yearly consumption of timber in the northern part of Sweden from 1851 to 1955 according to Arpi (1959). - 
1 m3f ub is one cubic meter solid wood excluding bark).

I dagens debatt framförs att de låga virkes- 
förråden under början av 1900-talet berodde på 
1800-talets dimensionsavverkningar av grövre 
träd (Remröd 1990 s 20). Denna uppfattning 
fanns även på 50-talet, vilket föranledde överjäg
mästare Anders Holmgren, en legend inom det 
norrländska skogsbruket, att kraftfullt dementera 
den föreställningen:
Till förklaring rörande trasskogarnas uppkomst kan man 
säkerligen - och detta med rätta - helt bortse från dimen- 
sionshuggningarna under det tidigare exploateringsskedet. 
... Sådana skogar ha emellertid uppkommit långt efter det 
tidigare exploateringsskedet. Vill man se saken som den 
verkligen bör ses så härflyta dessa trasskogar framför allt 
från den tid, då virkesavsättningen medgav uttagande av 
klenare virkessortiment. Ansvaret för dessa trasskogars 
uppkomst drabbar sålunda dem, som ledde utvecklingen 
under den tid, då rådande gynnsammare, möjligheter för 
virkets avsättning ej utnyttjades i det rationella skogsbru
kets tjänst. [Holmgren 1950 s 191]

Förändringar i skogarnas struktur
Exploateringen av norrlandsskogarna påverkade 
inte bara virkesförråden utan förändrade också 
drastiskt skogarnas struktur. Med struktur menar 
vi i första hand skogarnas ålderssammansättning, 
samt förekomsten av grova och döda träd. Om 
dessa kvaliteter sätts i blickpunkten kan man utan 
tvekan hävda, att skogsbruket under de senaste 
hundra åren raserat den naturliga struktur som 
dessförinnan varit rådande i Norrlands skogar.

Skogarnas ålderssammansättning
Det sena 1800-talets och 1900-talets avverk
ningar har förändrat ålderssammansättningen 
radikalt i Norrlands skogar. Det har i huvudsak 
skett på två sätt. Dels har skogslandskapet 
exploaterats på nästan alla riktigt gamla träd.
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Fig 8. Antalet grövre träd per hektar på Hamra kronopark 
1910-1966. Diameter i brösthöjd, fallande mått. - Källor: 
DV, KDS, Skogsbyrån, kronoparksakt F III:2a Hamra 
Al; Skogstaxatoravd. IND, F IV:a Hamra revir 1966; 
UAB, F VI:a Hamra revir 1937, 1953; SOU 1922:22; 
Tamm & Wadman 1945.
The number of large diameter trees in Hamra kronopark 
during 1910-1966. The diameter was measured at 1.3 m.

Dels har skogarna förvandlats från olikåldriga 
och flerskiktade till likåldriga och enskiktade. De 
skogar som eftersträvas från virkesproduktions- 
synpunkt har strukturmässigt mycket få likheter 
med skogar som enbart präglats av en naturlig 
dynamik (Zackrisson & Ostlund 1991).

1 de tidigaste skogliga beskrivningarna finns 
sällan uppgifter om beståndsåldern. 1 1885 års 
inventering av Orsa besparingsskog anges i all
männa ordalag att den ursprungliga tallskogen 
var 225-250 år med enstaka betydligt äldre indi
vider. Granskogen var i regel kring 160 år (Kol- 
modin 1953 s 288). I dag är endast 10 % av 
skogens bestånd äldre än 120 år (Orsa besparings- 
skogs arkiv, Indelningshandlingar 1991).

Under början av 1900-talet blev de skogliga 
beskrivningarna mer detaljerade och vi kan ur 
dem få bättre uppgifter om skogarnas ålders
struktur. På t ex statens mark i Norrland och 
Dalarna nedanför odlingsgränsen utgjorde an
delen "utpräglad överårig skog", det vill säga 
skog äldre än 150 år, hela 43,5 % av skogsmarks- 
arealen år 1915 (SOU 1922:22 del 11 s 62). Enligt 
1990 års uppgifter från Domänverket, gällande 
hela Norrland, är andelen skog äldre än 150 år 
drygt 7 % (Domänverket Falun, Skogsindel-

ningsregistret 1990-05-23; Domänverket Jokk
mokks förvaltning, Skogsindelningsregistret 
1991-12-13).

Förekomsten av grova träd
I orörda skogar är förekomsten av gamla grova 
träd ett typiskt inslag. Eftersom träd som ger 
grovt sågtimmer alltid varit en åtråvärd råvara 
har denna resurs skattats mycket hårt. Tack vare 
trädens ekonomiska värde finns emellertid en 
relativt god kunskap om deras tidigare förekomst. 
De följande exemplen illustrerar tydligt hur 
antalet grova träd har minskat. I vissa områden 
började exploateringen av de grövre träden 
mycket tidigt, i andra, t ex Hamra kronopark och 
Orsa besparingsskog, långt senare.

På Larsbo kronopark i Hälsingland fanns det 
på 1870-talet i medeltal 40 träd per hektar som 
var grövre än 32 cm i brösthöjd. Med tanke på 
att området då beskattats på både timmer och 
kolved under närmare hundra år motsvarar detta 
inte något naturtillstånd, utan snarare vad som 
kunde finnas i en dåtida bruksskog. Idag finns det 
20 träd per hektar grövre än 32 cm i brösthöjd i 
hälsingeskogarna, alltså avsevärt färre än vad 
som fanns på Larsbo kronopark på 1870-talet 
(Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för 
skogstaxering, 91-10-01, uppdrag 10 91/92).

När Hamra kronopark taxerades runt 1890 
hade inga huggningar skett. Man uppskattade då 
att det fanns ca 77 träd per hektar som var grövre 
än 30 cm i brösthöjd. Fullständiga uppgifter om 
dimensionsfördelningen har kunnat erhållas från 
fem taxeringar gjorda under 1900-talet. För hela 
perioden 1890-1966 minskade antalet träd grövre 
än 30 cm i brösthöjd från 77 till 13 per hektar. 
Fig 8 visar hur de grova trädens dimensionsför- 
delning förändrats 1910-1966. Idag är antalet 
grövre träd sannolikt något större än 1966, men 
de senaste taxeringarna saknar uppgifter om trä
dens fördelning på olika dimensioner.

Även Orsa besparingsskog klassades som ett 
stort orört urskogsområde vid den första taxe
ringen år 1885. Denna taxering var unik i så 
måtto att man mätte diametern på alla timmerträd 
grövre än 33 cm i brösthöjd (Gyllenhammar 
1886). Vi kan därför illustrera dimensionsfördel
ningen för de grövre träden vid denna tidpunkt 
(fig 10). I figuren har även dagens dimensions- 
fördelning lagts in. Antalet levande träd grövre 
än 34 cm har minskat från 44 per hektar till 7 per 
hektar. För de riktigt grova träden är föränd-
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Fig 9. Tallskog som dimensionsavverkats vid tre tillfällen, 1852, 1870-95 samt 1904-05. Resultatethar blivit ett relativt 
ensartat bestånd, Härjedalen 1923.
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A stand of Scots pine Pinus sylvestris which has been logged three times by selective cutting, 1852, 1870-95 and 
1904-05. The remaining stand is rather uniform. The province of Härjedalen 1923.

ringen ännu mer dramatisk. Till exempel har 
antalet träd grövre än 42 cm minskat från i 
genomsnitt 14 per hektar till 1 per hektar. Dagens 
obetydliga antal grova träd på besparingsskogen 
utgör inget extremfall. Förekomsten är av 
samma storleksordning som riksskogstaxeringen 
redovisar för hela Kopparbergs län (SLU, 
Institutionen för skogstaxering uppdrag 10 
91/92).

Förekomsten av döda träd
Döda träd, både stående och liggande, s k lågor, 
har tidigare utgjort en betydande del av virkes
förrådet i våra skogar. Uppgifter om hur stor del 
av det totala virkesförrådet som utgjorts av döda 
träd vid olika tidpunkter är dock knapphändiga. 
En antydan om deras riklighet ger Anders 
Holmgren i sin bok Norrlandsminnen, där han

beskriver norrbottensskogarnas utseende vid 
sekelskiftet:
Och vad som på den tiden utmärkte all gammal tallskog 
var den oerhört stora tillgången på torra och döda träd, 
som gåvo skogsliderna en grå anstrykning. [Holmgren 
1950 s 36]

Vi har i några få äldre skogliga beskrivningar 
funnit uppgifter om tillgången på stående 
torrträd, till exempel i indelningsmaterial och 
avverkningsstatistik från Orsa besparingsskog. 
Här utgjorde virkesförrådet av dessa ca 12 m3/ha 
år 1901 (Kolmodin 1953 s 287). Virkesförrådet 
av döda träd har därefter minskat kraftigt (fig 
11).

Från den närbelägna Hamra kronopark finns 
också tidiga skattningar av förekomsten av grövre 
torrträd. Med hjälp av dessa uppgifter och 
avverkningsdata från Andersson & Hesselman 
(1907 s 87) beräknar vi förekomsten vid 1890-
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□ 1991

Fig 10. Dimensionsfördelning av träd grövre än 34 cm 
1886 och 1991 på Orsa besparingsskog. Diameter i bröst
höjd, fallande mått. - Källor: Gyllenhammar 1866; Orsa 
besparingsskogs arkiv, taxeringsunderlag för hushåll- 
ningsplan 1991.
Size-class distribution of trees with a greater diameter than 
34 cm at breast-height in 1886 and 1991 at Orsa bespa
ringsskog.

talet till ca 13 m3/ha. Denna resurs skattades dock 
hårt under de kommande decennierna. För perio
den 1887-1930 uppges att torrträden utgjorde 
hela 20 % av avverkningsvolymen inom krono- 
parken (Nilsson 1933 s 328). Därför minskade 
förekomsten av torrträd kontinuerligt, och vid 
1920-talets inträde var volymen knappt 7 ir)3/ha. 
År 1953 var förrådet 0,5 m^sk/ha och 1966 
endast 0,1 m3sk/ha.

Under de senaste 25 åren har torrträden inte 
taxerats vare sig på Orsa besparingsskog eller 
Hamra kronopark. Idag uppskattas virkesförrådet 
av torra träd och vindfållen i denna del av landet 
till knappt 2 m3sk/ha, varav cirka hälften är 
stående döda träd (Skogsdata 91, 1991; Bengts
son 1974). På 100 år har följaktligen volymen 
stående torrträd minskat med mer än 90 %.

I opåverkade skogar finns dock merparten av 
den döda veden i regel i form av lågor. Detta är 
speciellt utpräglat i grandominerade skogar. 
Denna resurs har dock aldrig taxerats i äldre 
tider, varför det är svårt att bedöma vad som varit 
normalt i den boreala barrskogen. Vi vet dock 
från uppskattningar i fjällnära urskogar att 
lågornas volym i granskog kan vara 70 irßsk/ha 
(Linder 1986 bil. 4:12). Motsvarande beräk
ningar från dagens kulturskogar finns inte, men 
det genomsnittliga förrådet är förmodligen inte 
mer än några få kubikmeter per hektar.

Virkesförrid
(m3/ha) ■ Qrso

1900 1910 1930

Fig 11. Virkesförråd av stående döda träd på Orsa bespa
ringsskog och Hamra kronopark 1890-1966.
Källor: Orsa besparingsskog: Pettersson 1909 s 15; Orsa 
besparingsskog, hushållningsplaner och indelningshand- 
lingar 1910-1958. - Hamra kronopark: DV; KDS, Skogs
byrån, kronoparksakt Fill 2a Hamra Al; Skogstaxatoravd 
UAB F VI:a, Hamra revir 1953 och IND, F IV:a, Hamra 
revir 1966.

The volume of standing dead trees at Orsa besparingsskog 
and Hamra kronopark during the period 1890-1966.

Diskussion och sammanfattning
Det källmaterial som vi presenterat visar att 
skogstillståndet i landets boreala skogar under 
den andra hälften av 1800-talet var betydligt 
bättre än vad som framkommit i dagens debatt. 
Uppgifterna från riksskogstaxeringen och 1870 
års skogsutredning visar att dagens virkesförråd 
i Norrland är ungefår 15 % mindre jämfört med 
i slutet av 1860-talet. Även om det har förekom
mit kritik som menade att utredningen överskat
tade virkesförrådet, får man hålla i minnet att den 
endast inkluderade en del av nuvarande skogs- 
marksareal.

De lokala exemplen på virkesförrådets föränd
ring visar att virkesvolymerna av idag är 25- 
40 % mindre i de områden som var oexploaterade 
vid de första taxeringarna. Även andra bedöm
ningar ger stöd för en relation av ungefär samma 
storleksordning. Till exempel skattar Bergsjö och 
Lundberg (1932 s 385-387) att det i "ödemarks- 
skogarna, således de mycket stora områden, till 
vilka kol ningen aldrig nått", i Kopparbergs och 
Gävleborgs län fanns ett förråd på omkring 170 
m3/ha vid mitten av 1800-talet. Idag är virkes
förrådet 107 respektive 129 m3sk/ha i dessa två 
län (Skogsdata 91, 1991, s 49-50).
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Fig 12. Grova träd och stora 
mängder död ved karakterise
rade Norrlands orörda skogar. 
Jokkmokk 1925. - Skogshög- 
skolans bildarkiv, SLU, Umeå.
Big trees and large numbers of 
dead trees characterized the 
forests of northern Sweden prior 
to the first logging operations. 
Jokkmokk, 1925.
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Detta förhållande är kanske förvånande för 
inånga, eftersom man ofta tänker sig ursprungliga 
skogar i norra Sverige som relativt glesa och 
virkesfattiga. Att denna felaktiga bild existerar 
tror vi beror på att det saknas representativa 
skogsreservat i Norrland. Merparten av de reser
vat och de nationalparker som finns ligger nära 
fjällen eller inom andra lågproduktiva områden. 
I många fall hade de grövsta träden avverkats 
innan områdena blev skyddade.

Trots att virkesförrådet i Norrland ökat med 
knappt 30 % sedan första riksskogstaxeringen 
råder det inga som helst tvivel om att dagens 
kulturskogslandskap är virkesfattigare än det 
naturskogslandskap som dominerade vid mitten 
av 1800-talet. Vi är övertygade om att samma

förhållande gäller för Svealand och Götaland, 
men där får man gå betydligt längre tillbaka i 
tiden för hitta opåverkade eller måttligt på
verkade skogar. 1 vissa delar av Sverige, som till 
exempel slättbygderna i Skåne, Västergötland 
och Uppland, började omvandlingen av skogen 
till jordbruksmark för mer än 1000 år sedan. I 
andra delar av Svealand och Götaland ledde det 
agrara skogsutnyttjandet till ett dåligt skogstill- 
stånd betydligt senare. Ett välgrundat antagande 
är att skogsutnyttjandet var som hårdast först 
under 1800-talet. Nyligen publicerad forskning 
rörande skogsutnyttjandet i Småland visar bland 
annat att inte ens detta agrart överexploaterade 
landskap hade någon större skogsbrist under 
1800-talet. Tvärtom kunde man genomföra en
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omfattande lokal utbyggnad av sågverk under 
detta sekel (Larsson 1989 s 138 ff, 187).

Tillväxten i norrlandsskogarna före 1900-talet 
var dock betydligt lägre än idag. Den stora sats
ningen på skogsodling från och med 1950-talet 
och en alltmer intensiv beståndsvård har drama
tiskt ökat volymtillväxten. Enligt den första riks- 
skogstaxeringen (1923-1929) var tillväxten i 
norrlandslänens skogar 1,9 m^sk/ha och år och 
idag är motsvarande siffra 3,0 m3sk/ha och år 
(arealvägda medelvärden från SOU 1932:26; 
Skogsdata 91, 1991, s 56). Under de senaste 60 
åren har alltså tillväxten ökat med cirka 60 %.

Orsaken till de minskande virkesförråden i 
Norrland under slutet av 1800-talet och första 
halvan av 1900-talet var att det under denna tid 
bedrevs ett hårt exploaterande skogsbruk. Den 
tidigaste exploateringen av skogen skedde natur
ligtvis främst runt de mer bebyggda områdena vid 
kusterna och upp längs älvdalarna, men efter 
hand utsträcktes exploateringen till alltmer av
lägsna områden. Först när sågverksindustrins 
expansion tog fart under slutet av 1800-talet 
började det norrländska skogslandskapet på
verkas i riktigt stor omfattning. Därtill kom en 
växande efterfrågan på råvara från den snabbt 
expanderande massaindustrin och den ökande 
befolkningens behov av bränsle och husbehovs- 
virke. Virkesuttaget ökade följaktligen kontinu
erligt ända fram till 1930-talet, då vikande kon
junkturer gjorde att uttaget minskade något. Det 
var emellertid så sent som i början av 1950-talet 
som Norrlands skogar hade det lägsta virkesför
rådet i historisk tid.

När den mer storskaliga exploateringen star
tade fanns ett ackumulerat virkesförråd i sko
garna, vars storlek nästan enbart hade påverkats 
av långsiktiga klimatvariationer och naturliga 
störningar som till exempel skogsbränder och 
stormfällningar. En vanlig beståndstyp bör ha 
varit flerskiktade tallskogar som påverkats av 
skogsbränder med jämna mellanrum (Zackrisson 
1977 s 28). Bränderna var ofta relativt låginten
siva markbränder och dödade de större träden 
endast i begränsad omfattning. Branden kunde 
däremot döda många av de yngre träden, sam
tidigt som den åstadkom en lämplig etablerings- 
miljö för nya plantor. Skogen kom därför att 
innehålla träd av alla storlekar samt rikligt med 
döda träd (Zackrisson & Östlund 1991 s 17-18). 
Vid tiden för sågverksindustrins genombrott 
fanns det enorma arealer med sådana gamla fler
skiktade skogar med relativt höga virkesförråd.

Dessa naturskogar exploaterades sedan i om
gångar allt eftersom minimidimensionerna på det 
ekonomiskt intressanta virket sjönk.

Exploateringen under senare delen av 1800- 
talet och början av 1900-talet innebar att man 
omförde den boreala barrskogen från natur
skog/urskog till kulturskog. Därigenom minska
des drastiskt andelen gammal skog, samtidigt 
som man plockade ut mängder av grova träd samt 
torrträd ur skogarna. Vårt källmaterial visar att 
dagens förekomst av torrträd samt träd av riktigt 
grova dimensioner bara är högst 1/10 av vad som 
fanns i naturtillståndet. Detta är en omvandling 
som har berört näst intill all skogsmark i landet, 
dock vid olika tidpunkter i olika delar. I 
merparten av den boreala barrskogen har den ägt 
rum under de senaste 150 åren. Följden har blivit 
att hundratals skogslevande djur och växter nu 
anses hotade (Aniansson 1990 s 83). Det är 
främst specialiserade arter av lavar, svampar och 
insekter, knutna till döda träd eller träd av låg 
vitalitet, som har trängts tillbaka. Eftersom 
dagens kulturskogar är så annorlunda jämfört 
med naturtillståndets skogar kan man på goda 
grunder betrakta förändringen som ett byte av 
ekosystem.

Med stöd av de fakta vi här presenterat vill vi en 
gång för alla förpassa påståendet "Vi har aldrig 
haft så mycket skog i Sverige som vi har idag" 
till de historiska irrlärornas arkiv. I stället kan vi 
konstatera att under historisk tid har Sveriges 
boreala skogar aldrig haft sd lite gammal skog, 
så lite grova träd och så lite döda träd som nu på 
1900-talet. Detta har skapat ett stort naturvårds- 
problem - ett problem som inte har någon direkt 
koppling till virkesförrådets storlek utan hänför 
sig till skogens struktur. För att lösa detta 
problem måste skogsbruket öka förekomsten av 
gammal skog och döda träd drastiskt för att 
försöka återskapa något av det som känneteck
nade det forna skogslandskapet.

Tack. Många personer har bidragit till färdigställandet av 
detta arbete. Vi vill speciellt tacka Olle Zackrisson på 
Sveriges Lantbruksuniversitet som genom sitt stora skogs- 
historiska engagemang inspirerat oss att forska i historiska 
källmaterial. Ett stort tack går också till Gunnar Jönsson 
på Domänverkets arkiv i Falun, Rune Dehlén på Orsa 
besparingsskog, Gerhard Niebl på Domänverket i Älv
dalen samt Anders Boldrup på Domänverket i Älvsbyn 
som hjälpt oss få fram relevant källmaterial. Vi vill även 
tacka Johan Elmberg, Anders Granström, Arne Albrekts- 
son och Ingrid Englund vid Sveriges Lantbruksuniversitet, 
samt Gerd Aurell, Maria Johanson och Torkel Olofsson, 
som har granskat manuskriptet och gett oss värdefulla
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Fig 13. Lättare markbränder medförde att endast de klenare träden dog. Fotot visar en tallskog som brunnit 23 år 
tidigare. Hamra kronopark 1903. - Skogshögskolans bildarkiv, SLU, Umeå.
Less intense forest fires only killed smaller trees. The picture shows a stand of Scots pine Pirns sylvestris 23 years 
after a forest fire. Hamra kronopark, 1903.

synpunkter. Ansvaret för eventuella kvarvarande felaktig
heter vilar dock endast på oss själva. Världsnaturfonden, 
WWF, har välvilligt bidragit med ekonomiska medel till 
arbetets genomförande.

Summary
Very little has been written about the virgin state of the 
boreal forest in Sweden and the effects of forest exploita
tion during the 19th and the early 20th century. This is 
surprising as there is a relative abundance of good source 
material describing the early state of the forest and its early 
exploitation. This article is an attempt to analyze the 
changes which have taken place in the boreal forest during 
the last c. 150 years.

Northern Sweden was very sparsely populated until the 
beginning of the 19th century. At that time an accelerating 
agrarian colonization took place, and later during that 
century a large-scale exploitation of the virgin forest 
began. The first forest resources to be exploited were those 
close to the Bothnian coast, and subsequently exploitation

moved further inland. This exploitation affected almost all 
forest land in northern Sweden during the period 1850- 
1950.

In many areas of northern Sweden forest inventories 
preceded exploitation. They were often carried out as tree 
counts, i.e. measurements of large diameter trees as well 
as an estimation of their saw-timber quality. These inven
tories can, together with more accurate inventories carried 
out at a later time, be used to estimate the standing volume 
as well as tree diameter distribution in the unexploited 
forest. In some cases the number of dead standing trees 
was also recorded.

The exploitation of the forest meant that in most areas 
the average standing volume of trees was drastically 
lowered before any forest cultivation and stand treatment 
began. In two areas of the southern part of the boreal forest 
the standing volume of today is 25-40 % lower than it was 
before any exploitation had taken place (Fig. 3). Forest 
surveys, from 1870 to 1988, of northern Sweden show a 
similar pattern, although this material also includes forests 
that had already been exploited to some extent when the 
first inventories were made (Fig. 6). The standing volume
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of today is less than it was 120 years ago despite the more 
intensive forest cultivation and management practices of 
the latest decades.

The conversion of virgin forest to managed forest did 
not just affect the standing volume. Changes were even 
greater when one considers the structure of the forest. The 
virgin forest was characterized by a multiple age and size 
structure. This multi-layered structure has to a large extent 
been replaced by a uniform structure and relatively even- 
aged, young forest stands. The areal extent of older forest 
has decreased dramatically. The proportion of forest older 
than 150 years has decreased from 43.5 to 7 % during the 
last 80 years on state forests land. Today the trees are 
seldom allowed to reach maturity. The forest stands are 
normally clear-cut at the age of 100-150 years, which is 
also recommended by the Swedish silvicultural law. How
ever, the natural lifespan for Norway spruce is around 
250-400 years, and for Scots pine 300-600 years. Old, 
large diameter pine and spruce were abundant in the virgin 
forest. These trees have been successively cut during the 
last 150 years, and as trees today never reach old age and 
large diameter the number of such trees has decreased
substantially (Fig. 8, 10).

Wild fires and the natural stand dynamics prior to 
exploitation created large amounts of dead wood in the 
forests. Standing dead trees and snags and logs on the 
ground were very abundant. This coarse woody debris has 
to a large extent been removed during the 20th century 
through forest management. It is not created any longer 
because dead or dying trees are consistently removed from 
the forest, and the most important disturbance factor, fire, 
has disappeared from the forest due to active fire pro
tection. Figures from two areas show that the amount of 
dead standing trees has decreased more than 90 % during 
this period (Fig. 11). This development has created a 
serious problem since the survival of many organisms, 
including rare species of birds, insects, lichens and fungi 
depends on the availability of these types of habitats.

The source material presented in this article clearly 
shows that the boreal forest of northern Sweden has 
changed in several significant ways during the last 150 
years. We conclude that it is necessary to allow trees to 
reach old age, and to leave and even generate dead wood 
in order to recreate some important features of the forest 
landscape of the past in northern Sweden. We also believe 
that it is very important to have a more thorough knowl
edge of the structure of virgin boreal forest as such 
knowledge is essential for managing the forest today in a 
more natural way.
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Ett skyddsnät för taigan
MAGNUS NILSSON

Norra halvklotets barrskogar slingrar sig som en 
halsduk kring överdelen av vårt ömtåliga klot, 
mellan den karga och bottenfrusna tundran i norr 
och de höga bergstopparnas vindpinade kalhet 
ned över Sibiriens och Kanadas väldiga inland, 
ut till kusterna i Skandinavien, på ömse sidor om 
Stilla Havet och till Nova Scotia vid den ameri
kanska atlantkusten.

Artsammansättningen varierar. I Sverige kän
ner vi taigan som gran- och tallskog med inbland
ning av björk. I andra delar dominerar lärk, 
hemlock, douglasgran.

Ännu återstår stora delar intakta. Ännu har inte 
avverkningarna och plantageskogsbruket nått in 
i Rysslands eller Kanadas inre. I Ryssland beräk
nas nästan halva skogen återstå, i Kanada kanske 
så mycket som 60 procent.

På andra håll pågår exploateringen för fullt. I 
Sverige, Norge och Finland är praktiskt taget all 
naturskog borta. Många växt- och djurarter har 
fått sina utbredningsområden steg för steg kraf
tigt reducerade. De skyddsåtgärder som vidtagits 
är långt ifrån tillräckliga. I vissa avseenden tål 
situationen väl att jämföras med läget i de tro
piska regnskogarna.

I Kanada sker en ofta hänsynslös exploatering, 
där avverkade skogsområden lämnas öde med 
jorderosion och förstörda ekosystem som följd.

I f d Sovjetunionen öppnar kommunismens fall 
nya perspektiv. Ineffektiva, hårdexploaterande 
statliga bolag får nu sällskap med hypereffektiva 
västerländska skogsbolag som här kan jobba utan 
de restriktioner som finns i våra länder. Hårda 
konflikter pågår redan kring den ryska stillahavs- 
kusten, där de sista kustskogarna nu håller på att 
avverkas.

Uppmärksamheten kring utarmningen av de 
boreala skogarna har kommit sent. Ännu för tio 
år sedan handlade den svenska skogsdebatten 
mest om kalhyggenas storlek och om kemiska

bekämpningsmedel. Idag står den biologiska 
mångfalden i centrum.

På motsvarande sätt växer nu kritiken fram 
även på andra håll - i Kanada, nordvästra USA, 
Alaska, Finland, Norge och det nymornade Ryss
land.

Även utanför området ökar uppmärksamheten. 
Hösten 1991 publicerade den engelska miljögrup
pen Women ’s Environment Network (WEN) en 
uppmärksammad rapport (Forest in crisis) kring 
skogsbruket i de länder som Storbritannien base
rar sin försörjning med papper på. Slutsatsen var 
att skogsindustrins beskrivning av skogsbruket 
som "uthålligt" varen myt. WEN uppmanade de 
brittiska konsumenterna att minska sin pappers- 
konsumtion för att på så sätt minska hoten mot 
de boreala skogarna.

Här hemma har vi ofta i debatten hört att vi 
inte kan ställa hårdare krav på vår egen industri 
än de som gäller i industrins konkurrentländer.

Tillsammans har dessa tendenser lett fram till 
idén att försöka skapa ett fast samarbete kring de 
boreala skogarna mellan miljöorganisationer i 
producent- och konsumentländerna. Vi i produ
centländerna har nytta av att samordna våra krav 
och arbetsformer, och vårt arbete kan få en helt 
annan styrka om det samordnas med aktioner i 
konsumentländerna. När de stora bolagen lovade 
att dra ned avverkningarna i fjällskogen under 
1992 hänvisade de just till den internationella 
opinionen.

Arbetsnamnet på samarbetet är ännu så länge 
Taiga Rescue Network, men eftersom verksam
hetsområdet sträcker sig utanför den egentliga 
taigan kommer det slutliga namnet troligen att bli 
något med boreal.

Initiativet till nätverket har tagits av Natur
skyddsföreningen i Sverige, men i arbetet deltar 
redan representanter från Norge, Finland, Ryss
land, England, Skottland, USA och Kanada. På
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Stora plantager, skogsbruk nära trädgränsen och stopp för bränder även i Kanada. - Whitehorse, Yukon 1981. Foto 
Anders Elghorn, Stockholm.
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sikt hoppas vi även få med organisationer från 
Baltikum, Japan, Korea och Tyskland. En viktig 
uppgift blir att påverka arbetet med en inter
nationell skogskonvention.

Formellt beräknas nätverket bildas i samband 
med en konferens i Jokkmokk i månadsskiftet 
september-oktober i år. Under tre dagar genom
förs ett vetenskapligt symposium i samarbete med 
Kungliga Vetenskapsakademien, och de följande 
två dagarna träffas miljöorganisationerna. Kon
ferensen kommer att vara öppen för alla som är 
intresserade.

Magnus Nilsson/Naturskyddsföreningen

Information: Karin Lindahl, Ajtte fjäll- och same- 
museum, Box 116, 962 00 Jokkmokk. Tel 0971- 
170 14.

Summary
The expansion of modern forestry in Scandinavia has led 
to drastically increasing threats to hundreds of the forest’s 
species of plants and animals. A similar and maybe even 
more devastating development can now be foreseen in 
Canada and the former Soviet Union.

The impact of forestry on the boreal forests has not 
received necessary attention internationally. Environmen
tal organisations in both producing and consuming count
ries are now preparing a permanent cooperation with the 
working name Taiga Rescue Network. The network will 
be set up formally in connection with a qualified inter
national scientific conference in Jokkmokk, Sweden, Sept 
30th-Oct 2nd. The network meeting will be held Oct 
3rd-4th. The meeting will be open for everyone.
Information: Karin Lindahl, Ajtte fjäll- och samemuseum, 
Box 116, S-962 00 Jokkmokk, Sweden. Phone + 46-971- 
170 14.



Nyckelbiotoper kartläggs i nytt projekt vid Skogsstyrelsen 
JOHAN NITARE och MIKAEL NOREN 

Nitare, J. & Noren, M. 1992: Nyckelbiotoper kartläggs i nytt projekt vid Skogsstyrelsen. 
fWoodland key-habitats of rare and endangered species will be mapped in a new project of the 
Swedish National Board ofForestry. I Svensk Bot. Tidskr. 86: 2 I 9-226. Lund. ISSN 0039-646X.

The Swedish National Board of Forestry is starting a mapping project of woodland areas which 
potentially include rare and endangered species. A description of the project is given. Long-time 
continuity of different substrates (e.g. dead wood) and continuity in tree-cover are some of the 
basic criteria to evaluate sensitive woodland ecosystems of high biological quality. 

Johan Nitare och Mikael Noren, Skogssryrelse11, Naturvdrdse11hete11, S-551 83 Jö11köpi11g, 
Swede11. 

Skogsstyrelsen är ett centralt ämbetsverk under 
jordbruksdepartementet och är chefsmyndighet 
för skogsvårdsstyrelserna. Tillsammans utgör 
dessa myndigheter landets skogsvårdsorganisa
tion. De har i första hand uppgiften att stödja 
skogsbrukets utveckling och utöva tillsyn. Skogs
styrelsen har dock ett brett och övergripande 
samhällsansvar för hela naturresursen skog. Både 
de frågor som berör virkesproduktion och de som 
rör naturvård skall hanteras så att samhällets mål 
uppfylls. Ett av naturvårdsmålen är att en rik och 
varierad skogsmiljö skall bibehållas och att säll
synta och hotade arter inte utrotas. 

Under senare år har naturvårdsfrågorna allt 
mer lyfts fram inom skogsvårdsorganisationens 
verksamhet. Uttryck för detta är t ex utgivningen 
av flera flora- och faunavårdsböcker (Ahlen m f1 
1979 Bleckert m f1 1984, Boström m fl 1991, 
Ehnström & Walden 1986, lngelög 1981, lngelög 
m fl 1984a, b), studiekampanjen Rikare skog 
(Skogsstyrelsen 1990) och inventeringar av 
sumpskogar och nyckelbiotoper (Nitare 1991). 

Regeringsuppdrag 

Skogsstyrelsen fick 1990 i uppdrag av regeringen 
all påbörja en försöksverksamhet kring att inven
tera skogs miljöer för sällsynta växter och djur. 

Fig I. Ögonpyrola Moneses u11ijlora utgör symbol för 
skogsstyrelsens inventering av nyckelbiotoper. - Hälsing
land, Alfta sn, Svabensverk 1991. Foto Johan Nitare. 

Moneses unijlora, symbol ofthe mapping ofwoodland key 
habitats at the Swedish National Board of Forestry. 

Uppdraget innebar att ta fram kunskaper om, och 
testa inventeringsmodeller för, sådana särskilt 
känsliga skogsmiljöer. Efter två års försöksverk
samhet påbörjas nu genom skogsvårdsstyrelserna 
en kartläggning i hela landet av dessa naturtyper, 
som fått den gemensamma benämningen nyckel
biotoper. 

Som symbol för inventeringsprojektet har valts 
ögonpyrola Moneses uniflora (fig I). Förekomst 
av ögonpyrola indikerar ofta naturvårdsintres-
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santa skogsbestånd som kan innehålla nyckelbio
toper. Den växer t ex vid källstråk, bäckar, i 
raviner, rasniarker och fuktiga sluttningar.

Förhoppningen är att inventeringen skall 
genomföras i nära samarbete mellan myndig
heter, ideella organisationer, forskare och mark
ägare. Själva inventeringen utförs i huvudsak av 
specialutbildad personal vid skogsvårdsstyrel- 
serna. Avgränsade objekt och inventeringsdata 
kommer sedan att registreras i en för landet 
gemensam databas. Tanken är på sikt att dessa 
miljöer rutinmässigt skall markeras på skogs- 
bruksplaner och andra tematiska skogskartor.

Vissa nyckelbiotoper kan komma att få ett 
lagstadgat skydd genom naturvårdslagens nya 
biotopskyddsparagraf (21 § NVL). Den innebär 
att arbetsföretag som kan skada naturmiljön inte 
får utföras inom mindre mark- eller vattenområ
den som utgör livsmiljö för utrotningshotade 
djur- eller växtarter eller som annars är särskilt 
skyddsvärda. En utredning pågår vid Naturvårds
verket om vilka biotoper som kan bli aktuella. 
Inventeringen av nyckelbiotoper kan här bli ett 
viktigt underlag för den beslutsmyndighet som 
skall handha biotopskyddet i skogslandskapet.

Nyckelbiotoper - miljöer för hotade arter
Ordet nyckelbiotop är ett nytt begrepp som avser 
de från naturvårdssynpunkt speciellt värdefulla 
miljöer (naturtyper), där det kan förväntas före
komma akut hotade, sårbara, sällsynta eller hän- 
synskrävande arter (enligt de officiellt fastställda 
förteckningarna över hotade arter; Naturvårds
verket 1991, Databanken för hotade arter & 
Naturvårdsverket 1991).

Termen nyckelobjekt används för ett bestånd 
som innehåller en eller flera nyckelbiotoper. I ett 
nyckelobjekt kan någon av de hotklassificerade 
arterna förväntas förekomma. Det är inte nödvän
digt att de påträffas vid inventeringstillfället, och 
den som genomför fältarbetet behöver inte känna 
igen alla hotade arter. Kartläggning av nyckel
objekt innebär att på bl a indirekta kriterier känna 
igen och avgränsa viktiga miljöer för hotade 
arter. Kravet på ett nyckelobjekt är därför att det

på något sätt går att identifiera i terrängen, exem
pelvis av en skoglig planläggare. Beståndshisto- 
rik och speciella karaktärsdrag utgör här tillsam
mans med förekomst av vissa arter grunden för 
klassificering av nyckelobjekt och bedömning av 
deras kvalitet.

Någon storleksbegränsning för det som av
gränsas som ett nyckelobjekt finns inte. Både 
storlek och frekvens kan variera mycket beroende 
på läge i landet och typ av biotop. Vanligtvis 
kommer dock inventeringen att omfatta små och 
glest liggande områden. I praktiken handlar det 
ofta om avvikande, mindre områden med höga 
naturvärden, som ligger insprängda i den vanliga 
skogsmarken. Nyckelbiotoperna innehåller djur- 
och växtarter som på sikt inte kan överleva i den 
vanliga skogen under påverkan av moderna 
skogsbruksmetoder.

Namngivning
Många gånger kan det vara svårt att finna ett 
lämpligt namn som beskriver en viss biotop. Vårt 
land uppvisar också en mycket stor regional 
variation och ingen plats är den andra helt lik. Ett 
biotopnamn berättar i sig ofta ingenting direkt om 
ett bestånds biologiska kvaliteter eller natur
värden. Namnen behövs dock som etiketter i 
samband med inventeringen.

Man måste således skilja på å ena sidan namn
givning och klassificering, å andra sidan kvali
tetsbedömning, som görs efter vissa kriterier. 
Med nyckelobjekt avses endast områden med 
högt naturvärde. Områden som ges ett visst bio
topnamn måste därför också uppfylla regionala 
kvalitetskrav för att få status som nyckelobjekt. 
Utgångspunkten är att platsen kan förväntas hysa 
hotade arter.

Skogsmarkens nyckelbiotoper kan utgöras av:
(1) Bestånd av speciell naturtyp, t ex med av
seende på vegetationstyp, äldre markanvändning,
skogshistoria, läge i terrängen eller med speciella
ståndortsförhållanden.
(2) Bestånd som hyser nyckelelement (företeel
ser) i viss frekvens.

Fig 2. Lågor och naturliga stubbar utgör nyckelelement i vissa nyckelbiotoper, t ex i urskogsartad granskog. Förekomst 
av död ved i olika nedbrytningsstadier är av betydelse för många hotade vedlevande arter. En hög frekvens lågor kan 
ibland berätta om andra naturvärden som är kopplade till skoglig kontinuitet och orördhet. - Foto Rolf Lundqvist.
Fallen logs and natural stumps are key elements in some key habitats, e.g. virgin spruce forest. The presence of dead 
wood in different stages of degradation is also important for some endangered, wood-inhabiting species. A high 
frequency of fallen logs sometimes also indicates long continuity of woodland and absence of human impact.
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Fig 3. Många nyckelbiotoper uppträder i anslutning till vattendrag. Bl a utgör hög luftfuktighet och rörligt markvatten 
förutsättningar för uttorkningskänsliga arter. - Klorån på Fulufjället, Dalarna, 1990. Foto Rolf Lundqvist, Enviken.
Some key habitats are linked to running waters. High air humidity and moving subsoil water are important for 
drought-sensitive species.

Hierarkisk klassificering
Ett på kartan avgränsat nyckelobjekt kan inne
hålla en eller flera olika nyckelbiotoper. Varje 
nyckelbiotop kan i sin tur innehålla ett eller flera 
nyckelelement (tabell 1). Dessa har sedan mer 
eller mindre tydliga mikromiljöer (strukturer) där 
vissa arter kan eftersökas, t ex sprickor, sipper- 
ytor m m.

En sådan hierarkisk klassificering, där objek
ten delas in i nyckelbiotoper och nyckelelement 
med mikromiljöer, har fördelen att ett mycket 
stort antal kombinationer är möjliga när man vill 
beskriva ett objekts särprägel. Detta är viktigt då 
varje skogsbestånd delvis har egna, individuella 
särdrag och förutsättningar.

Ibland har nyckelelementen en avgörande be
tydelse för förekomsten av vissa hotade arter. 
Ibland utgör de i stället indirekta kännetecken på 
skogshistoriskt betingade kvaliteter. I vissa fall 
kan ett ensamt nyckelelement utgöra en nyckel

biotop i miniatyr, t ex en källa, en mossklädd 
bergvägg eller ett solitärt gammalt träd. Begrep
pen nyckelelement och nyckelbiotop är därför 
ibland överlappande.

Frekvens och kvantitet av olika nyckelelement 
kan också vara avgörande för om ett område skall 
bedömas som ett nyckelobjekt eller inte. Ett 
ensamt stenblock eller en ensam granlåga är inte 
signaler på en nyckelbiotop. Däremot kan en 
blockanhopning eller en hög frekvens av lågor 
indikera en nyckelbiotop. På samma sätt gäller 
att olika företeelser måste hålla en viss kvalitet 
för att benämnas nyckelelement. En samling 
sprängsten eller ett antal vindfällen efter en storm 
utgör exempelvis inga nyckelelement.

Artkoncentrationer ingen slump

Hotklassade arter uppträder inte jämnt eller 
slumpvis fördelat utan samlas ofta på vissa plat-
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Fig 4. Röd trolldruva Actaea erythrocarpa förekommer sällsynt i norra Sverige. Den indikerar höga naturvärden och 
är därför en signalart i nyckelbiotopsinventeringen. - Kaltisbäcken, Jokkmokk, 1990. Foto Rolf Lundqvist, Enviken.
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Actaea erythrocarpa is rare and only occurs on places with high nature conservation values. It is therefore used as an 
indicator species in the survey of key habitats.

ser. Ett fynd av en sällsynt art leder därför ofta 
till att även andra arter påträffas. På vissa platser 
tycks det som om nästan alla sällsyntheter har 
stämt möte. Det är därför inte förvånande att t ex 
viktiga lokaler för hotade kärlväxter eller krypto
gamer också kan vara viktiga för hotade insekter, 
landsnäckor eller fåglar. Denna ansamling av 
sällsynta arter i vissa skogsbestånd kan bero på 
följade faktorer:
(1) Skogsekosystemets ålder och kontinuitet på
platsen.
(2) Biotopens förekomst i ett historiskt och aktu
ellt landskapsperspektiv.
(3) Äldre markanvändning eller naturlig stör- 
ni ngsregim.
(4) Trädbeståndets nuvarande ålder och till
stånd.
(5) Naturgivna ståndortsfaktorer i mark och
klimat.

(6) Frekvensen av viktiga element och före
teelser.
Beståndets skogshistoria ger vanligtvis den vikti
gaste förklaringen till varför sällsynta och hotade 
arter förekommer på en viss plats. Ett synsätt som 
tar sikte på ett mycket långt tidsperspektiv kan 
därför avslöja nyckelbiotoper på platser som 
annars inte skulle uppmärksammas. Strukturella 
drag och företeelser i skogen som på olika sätt 
vittnar om skogshistoriken är därför viktiga 
hjälpmedel för att skilja ut nyckelbiotoper från 
alldaglig skogsmark.

Kontinuitet och succession - två nyckelbegrepp
De viktigaste skillnaderna mellan trivial skogs
mark och nyckelobjekt ligger oftast i skogseko
systemets kontinuitet (biotopkontinuitet) och grad 
av mognad, successionsstadium. I princip gäller 
att gamla ekosystem har högre värde än unga (jfr 
Kers 1977, Peterken 1981, Rackham 1980).



Tabell 1. Exempel på nyckelbiotoper och nyckelelement i 
skogsmark.

Table 1. Examples of woodland key habitats and key 
elements used in the inventory to classify and describe 
sensitive forest areas.
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Nyckelhiotoper (woodland key habitats)
Urskogsartad tallskog
Kalktallskog
Urskogsartad granskog
Urskogsartad hällmarksskog
Lövrik barrnaturskog
Örtrik gransumpskog
Alsumpskog
Lövskogslund
Lövbränna
Lövängsrest
Äldre skogsbete
Bergbrant
Rasbrant
Blockmark
Primär strandskog
Bäckdråg
Bäckravin

Nyckelelement (waodland key elements)
Granlåga 
Asplåga 
Naturlig stubbe 
Högstubbe 
Hamlat träd 
Myrstack 
Torrträd 
Grov trädsockel 
Gammal tall 
Gammal gran 
Gammal ek 
Gammal asp 
Gammal lind 
Gammal hassel 
Block 
Mossblock 
Lodyta 
Källa
Solexponerad sandyta

Många hotade arter är svårspridda och därför 
strängt knutna till platser där en viss biotop 
förekommit i en obruten följd bakåt i tiden.

Kontinuitet kan t ex innebära att ett mark
område varit kontinuerligt trädbevuxet under 
mycket lång tid, eller att ett visst substrat oavbru
tet förekommit på platsen (exempelvis död ved 
och murkna lågor). Mindre successionsstör- 
ningar i form av t ex forna tiders dimensions- 
avverkningar innebar inte något definitivt konti- 
nuitetsbrott för skogsekosystemet (Kers 1977). 
Denna successionsstörning kunde då lätt läkas

från omgivningen om arterna bevarades där. Idag 
innebär en ökad fragmentering och utglesning av 
restbestånd med kontinuitet att denna läknings- 
process försvåras eller omöjliggörs.

Skogsmarker som haft ett kontinuitetsbrott 
eller beskogats först under senare tid kan genom 
skogsekosystemets åldrande på mycket lång sikt 
erhålla vissa naturvärden. En kombination av 
både lång kontinuitet och långt gången succession 
ger vanligen mycket artrika och skyddsvärda 
lokaler med störningskänsliga arter. Som exem
pel från norra Sverige kan nämnas de fragment 
av grandominerad urskog som uppträder inom 
skyddade brandrefugier i taigans annars regel
mässigt brandstörda barrskogslandskap (Zackris- 
son & Östlund 1992). Ett exempel från södra 
Sverige är de igenvuxna lövängsresterna (lundar
na) som under tidigare hävd varit kontinuerligt 
trädbevuxna sedan förhistorisk tid (jfr Pettersson 
& Fiskesjö 1992).

Gemensamma nämnare
Nyckelbiotoperna kan grovt delas in i tre grupper 
för att markera huvudorsaken till det höga natur
värdet:

(1) Biotoper som genom avsaknad av tidigare
ekologiska störningar har erhållit höga natur
värden (miljöer med kontinuitet och störnings
känsliga arter).

(2) Biotoper som på grund av tidigare ekologiska
störningar har erhållit höga naturvärden (miljöer
med hävd- eller successionskvaliteer).

(3) Biotoper som på grund av sällsynta ståndorts- 
faktorer har erhållit höga naturvärden (t ex spe
ciella berggrunds-, jordarts- eller fuktighets- 
förhållanden).

Vissa nyckelbiotoper med urskogskvaliteer kan 
aldrig återskapas om de förstörs genom en slut
avverkning. De utgör rester av mycket gamla 
ekosystem med svårspridda arter i små och splitt
rade populationer. Dessa störningskänsliga bio
toper finner man förutom i orörda urskogs
bestånd även som insprängda fragment i normalt 
brukad skog inom ytor som av olika skäl undgått 
avverkning, t ex i branter och raviner. Sådana 
restbiotoper är oftast betingade av tidigare bruk- 
ningssvårigheter. Ibland kan tom arter som nor
malt lever i urskog påträffas på ett kvarlämnat, 
isolerat träd vid en myr eller dylikt intill annars 
trivial skogsmark. I princip är många störnings-
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känsliga arter knutna till skogsmark med lång 
skoglig kontinuitet och en intern beståndsdyna- 
mik, där skogsekosystemet är gammalt på platsen 
utan avbrott i form av tidigare skogsbrand eller 
slutavverkning.

Störningsbetingade nyckelbiotoper utgörs där
emot av i sen tid uppkomna successionsstadier, 
som temporärt har en viss naturvårdsintressant 
och värdefull åldersfas. Som exempel kan näm
nas förekomst av gammal grov asp och andra 
lövträd som uppkommit på skogsmark efter en 
tidigare successionsstörning. Brandfält och löv- 
brännor utgör sådana naturligt störningsbeting
ade nyckelbiotoper, liksom rasmarker, älvbrin- 
kar, översvämnings- och ispåverkade strand
skogar. Successionsbiotoper hyser ofta rikligt 
med död ved av stor betydelse för den lägre floran 
och faunan.

Aven kulturmarker som nu befinner sig i olika 
igenväxningsstadier kan utgöra värdefulla 
successionsbiotoper. Ekologiskt innebär tidigare 
hävd genom slåtter eller bete en störning. Många 
hävdgynnade arter kan leva kvar då hagmarker 
och annan kulturmark gradvis övergår till skogs
mark. De kan emellertid vara mycket känsliga för 
skogsbruksåtgärder. Det primära naturvärdet hos 
en igenväxande kulturmark är därför av komplex 
karaktär. Det kan ha sin grund i en kontinuerlig 
trädbeväxning på platsen, den äldre markanvänd
ningen eller vara en följd av en i sen tid upp
kommen successionsfas.

Många hotade arter är knutna till skogsmark 
med speciella ståndortsförhållanden. Underlaget 
kan t ex vara sand eller kalkrika berg- och jord
arter. Inom stråk av exempelvis kalkberggrund 
kan därför vissa nyckelbiotoper uppträda oftare. 
Sällsynta ståndortsförhållanden kan kombineras 
med såväl störningskänsliga som störningsbe
tingade biotoper. En urskogsartad granskog på 
kalk är t ex en störningskänslig biotop på sällsynt 
underlag och därmed extra värdefull.

Signalarter
När man skall skilja ut just naturvårdsintressanta 
objekt kan förekomster av vissa utvalda arter vara 
viktiga kriterier (Hallingbäck 1978, 1991, Kar
ström 1992, Kers 1977, Peterken 1974). Dessa 
arter utnyttjas då som indikatorarter på ett högt 
naturvärde. Denna typ av indikatorarter har be
nämnts signalarter för att skilja dem från andra 
typer av indikatorarter (jfr Hallingbäck 1991, 
Nitare 1991). Ögonpyrola, lunglav Lobaria

pulmonaria, tallticka Phellinus pini, rosenticka 
Fomitopsis rosea och kandelabersvamp Clavi- 
corona pyxidata är några sådana exempel (jfr 
Andersson & Appelqvist 1987, Floravårdskom- 
mittén för svampar 1991, Hermansson m fl 1990, 
Nitare 1988).

Olika frekvens av signalarter, deras val av 
substrat och kombinationer av olika arter kan ge 
en utmärkt bild av ett objekts originalitet och 
naturvärde. En bra signalart är någorlunda lätt att 
finna och identifiera, har stor utbredning och har 
snäva miljökrav utan att vara alltför sällsynt. Det 
är nu angeläget att sammanställa kunskaper om 
sådana signalarter och deras indikatorvärde i 
olika biotoper och naturgeografiska regioner. En 
art som är trivial i södra Sverige kan vara en god 
signalart i Norrland och vice versa.

Nyckelbiotoper - byggstenar vid 
landskapsplanering
Nyckelbiotoper utgör nu restbiotoper för hotade 
arter men kan ses som värdefulla spridningskär- 
nor i skogslandskapet. I samband med framtida 
landskapsekologisk planering av skogsbruksåt
gärder kan nyckelbiotoperna få central betydelse 
som byggstenar för att återskapa och behålla en 
biologisk mångfald i skogen. Den nu påbörjade 
inventeringen av nyckelbiotoper innebär insam
lande av kunskap om var och i vilken frekvens 
dessa värdefulla biotoper förekommer. Först när 
den är klar kan en översiktlig analys göras.

Summary
In 1990 the Swedish National Board of Forestry was 
charged by the Government to develop methods for sur
veying important habitats for rare and endangered wood
land plants and animals. These important habitats have 
been termed woodland key habitats. During 1992 surveys 
of such habitats are starting all over the country.

A key habitat has great nature conservation value and 
is defined in a way that rare, endangered and care
demanding species are likely to occur there. Woodland key 
areas are either stands with one or several key habitats, 
or stands with frequent occurrence of key elements, e.g. 
dead wood and decaying logs.

No maximum or minimum area is specified for key 
areas and their size can therefore vary considerably de
pending on location and type of habitat.

Different rare and endangered species often coexist and 
may sometimes aggregate in great numbers in specified 
sites in the forest landscape. Reasons for this may be (1) 
great age and degree of continuity of the site in question;
(2) continuous occurrence of the habitat in the nearby area;
(3) previous land use, if any, or occurrence of natural
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disturbance; (4) the present age and condition of the stand; 
(5) particular edaphical and climatical factors; (6) abun
dance of important key elements. Of these factors, the 
continuity of the forest on the spot or at least in the 
immediate vicinity is likely to be the most important.

Key areas function as refugia for endangered species. 
In the future they may serve as starting points for the 
restoration of woodland communities with a high bio
logical diversity. The survey of key habitats, which is now 
starting, will give a most important factual basis for the 
forestry of tomorrow, which will put more emphasis on 
nature conservancy.
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Skogsbruk och biologisk mångfald
LARS-ERIK LILJELUND, BÖRJE PETTERSSON och OLLE ZACKRISSON

Under de senaste åren har begreppet biologisk 
mångfald blivit allmänt accepterat som ett be
grepp för de centrala värden som naturvården 
värnar om. Bevarandet av biologisk mångfald 
utgör ett mål för naturvårdsarbetet. Begreppet 
kan sägas ha fått sitt genombrott i den naturvårds- 
strategi som internationella naturvårdsunionen 
IUCN, FNs miljöorgan UNEP och Världsnatur- 
fonden WWF presenterade 1980. Samtidigt är 
begreppet inte klart definierat, vilket kommer till 
uttryck i att det i olika sammanhang ges olika 
innebörd.

Med biologisk mångfald menar vi den gene
tiska variationen inom arter och populationer 
samt mångfalden av arter. Bevarandet av denna 
mångfald kräver ett bevarande av den ekologiska 
mångfalden, biotoper, växt- och djursamhällen, 
ekosystem samt relationer och processer mellan 
organismer och deras icke biologiska omgivning. 
Den av riksdagen fastlagda målsättningen att 
bevara alla naturligt förekommande växt- och 
djurarter i livskraftiga populationer kan i detta 
sammanhang sägas vara en precisering av inne
börden i bevarande av biologisk mångfald. För 
att en population skall vara livskraftig krävs dels 
tillgång på lämpliga miljöer, dels ett tillräckligt 
stort antal individ, dels en genetisk variation.

Bevarande av biologisk mångfald innebär att 
långsiktigt och varaktigt förvalta alla naturresur
ser på ett sådant sätt att utnyttjande inte leder till 
utarmning. Detta är ett ansvar för alla samhälls
sektorer. Motiven för att bevara den biologiska 
mångfalden är dels etiska och dels de nuvarande 
och framtida möjligheterna att uthålligt utnyttja 
de biologiska resurserna. Det är viktigt att inse 
att den biologiska mångfalden utgör en natur
resurs i sig själv.

Hög säkerhet och en uthållig produktion av 
skogens alla biologiska värden
Hög säkerhet och en långsiktigt uthållig produk
tion har varit allmänt accepterade principer vad 
gäller virkesproduktionen. Detta manifesteras 
också av nuvarande skogslagstiftning. I fram
tiden måste även den biologiska mångfalden in
kluderas i detta synsätt, dvs en uthållig produk
tion av skogens alla biologiska värden. Det hittills 
mycket omfattande ianspråktagandet av svensk 
skogsmark för virkesproduktion, jordbruk och 
gruvindustri har medfört att behovet av en skynd
sam förändring till brukningsmetoder som inklu
derar andra värden har hög angelägenhet. Den 
speciella situation vi befinner oss i, med en 
mycket liten andel reservat utanför fjällområdet, 
medför att många typiska naturskogsarter för 
närvarande balanserar på gränsen till försvin
nande inom många regioner. Detta kräver en 
väsentlig ambitionshöjning vad gäller bevarande
arbetet samt ett beaktande av tillräckliga säker
hetsmarginaler mot bakgrund av osäkert kun
skapsläge.

En hög säkerhet är också motiverad med tanke 
på den övergripande komplexitet som karakteri
serar skogsekosystemen. Skogsbruksåtgärderna 
bör generellt vila på en biologisk-ekologisk grund 
och baseras på en strategi som vidmakthåller 
naturliga processer. Evolutionärt viktiga bio
logiska förlopp är nödvändiga att vidmakthålla. 
Detta minskar sannolikt också de risker som är 
förenade med patogena svampar och insekter. Ju 
mer vi fjärmar oss från de naturliga systemens 
struktur och funktion, ju mindre buffrande, eller 
mindre motståndskraftiga, blir systemen.

Hög säkerhet motiveras också av de klimatiska 
förändringar som kan inträffa i framtiden. Dels
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vet vi att det så sent som under historisk tid, dvs 
under det senaste årtusendet, inträffat stora natur
liga klimatvariationer som inneburit expansion 
och tillbakagång i utbredning hos arter i de nor
diska skogsekosystemen. Dessa naturliga varia
tioner kan förväntas fortsätta. Till detta kommer 
växthuseffekten, vars konsekvenser är svårförut- 
sägbara men måste tas på yttersta allvar. Om de 
modeller som utvecklats för klimatförutsägelser 
är riktiga inger prognoserna för de närmaste 100 
åren mycket stor oro om man betraktar de djupare 
och grundläggande problemen med art- och eko
systembevarandet.

Den pågående radikala omstruktureringen av 
naturskogslandskapet till ett virkesproduktions- 
landskap har skapat stora spridningsbiologiska 
problem. Ur säkerhetssynpunkt är det därför 
starkt motiverat att behålla så mycket som möjligt 
av våra mest ursprungliga naturskogar med sina 
urskogsarter. Dessutom bör produktionsskogen 
skötas på ett sätt som vidmakthåller grundläg
gande biologiska och ekologiska processer i 
skogslandskapet. Målet bör vara att så långt 
möjligt efterlikna naturens eget sätt att förnya 
skogsekosystemen. Detta kräver en väsentligt 
mer ekologiskt kunskapsintensiv hantering av 
såväl de enskilda skogsbestånden som hela skogs
landskap än hittills.

Internationellt diskuteras hur stor andel av 
naturskogsarealer som behöver lämnas som 
reservat för ett långsiktigt bevarande av biologisk 
mångfald. Kraven på säkerställande varierar med 
skogsekosystem och grad av påverkan inom den 
skötta skogen. I diskussioner rörande boreala 
system, främst från USA och Kanada, har säker- 
ställandeanspråk på 10-30 % omnämnts. I något 
fall har reservatsnivåer om upp till 50 % av 
befintlig gammal urskog (old-growth) diskuterats 
för att säkerställa livskraftiga populationer hos 
hotade arter. Slutsatserna baseras vanligen på 
ö-biogeografisk teori eller på s k MVP-analyser 
för hotade arter. MVP står för minimum viable 
population (minsta livskraftiga bestånd). En 
annan utgångspunkt, som vi vill föra fram, är 
att undersöka naturtillståndets fördelning av 
olika successionsstadier och beståndsstrukturer. 
Svenska arbeten från den dominerande brand- 
präglade boreala zonen visar att ca 30 % av 
arealen generellt kan ha utgjorts av skog av 
brandrefugiekaraktär, dvs myckt sena stadier 
efter brandstörning och innehållande arter 
extremt känsliga för dagens skogsbruksmetoder. 
Detta behöver omnämnas för att ge perspektiv på

vår svenska situation, där idag 2,7 % av den 
produktiva skogsmarksarealen är skyddad i reser
vat, och där resterande skog till mycket stor del 
är omförd till kulturskog.

Restaureringsbehov
Skogslandskapet i norra barrskogsregionen har 
sedan kalhuggningsmetoden slog igenom i början 
av 1950-talet genomgått en mycket storskalig och 
genomgripande förändring. Denna process har 
starkt katalyserats av teknikutvecklingen samt 
perioder med goda virkeskonjunkturer. Skogs- 
skötseln har blivit allt mer ekosystemomdanande. 
Det skogsbruk som tidigare dominerade, med 
dimensionsavverkning och blädning, hade en 
starkt negativ effekt på virkesförrådet, men hade 
måttliga effekter på den biologiska mångfalden. 
Skogarna blev virkesfattigare men behöll ändå 
mycket av sin ursprungliga struktur och funktion. 
Den s k restaurering som påbörjades på 1950- 
talet med syfte att bryta den negativa virkes- 
utvecklingstrenden hade, på det sätt som den 
genomfördes, i allt väsentligt en negativ effekt på 
den biologiska mångfalden.

1 Syd- och Mellansverige påverkades den na
turliga artuppsättningen i skogslandskapet genom 
gruvdrift, skogsbete, svedjebruk m m under be
tydligt tidigare historiska skeden. En mycket stor 
andel av mer ursprunglig biologisk mångfald är 
här knuten till de "skyddade" inägomarkernas 
idag igenväxande, tidigare trädbevuxna, betes- 
och slåttermarker. Mycket tyder dock på att 
betydligt mera av naturskogskaraktärer existerat 
i Sydsverige än vad tidigare var känt.

Det skogsbruk som kommit att karakterisera 
de sista 40 årens utveckling har resulterat i en 
mycket genomgripande ekosystemomdaning. 
Äldre lövskog har försvunnit, tall har ersatt gran 
på mycket stora arealer i Nordsverige, gran har 
ersatt ädellövskog i Sydsverige, contortatall har 
planterats på 0,5 miljoner ha skogsmark osv. 
Huvuddelen av föryngringarna har markberetts, 
dikningen av sumpskogar har ökat osv. Död ved 
i form av torrakor och lågor, som tidigare ut
gjorde mycket av grunden för naturskogens art- 
rikedom och grundläggande funktioner har för
svunnit. Naturskogarna har till stor del överförts 
till ur produktionssynpunkt välskötta kultur
skogar.

Det är i detta sammanhang värt att notera 
att den produktiva skogsmark nedanför skogs- 
odlingsgränsen som avsatts för naturvårdsända-
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Rikligt med död ved i tallskogen i Vedungsområdet, Särna, Dalarna. 1981. - Foto Rolf Lundqvist, Enviken

mål totalt omfattar en areal som är mindre än den 
ökning av skogsmarksarealen som skett under 
samma period nedanför samma gräns.

Bedömningen är idag att stora arealer i fram
tiden måste inkluderas i biologiska restaurerings- 
program motsvarande de som en gång gjordes för 
att förbättra virkesproduktionen. I detta ligger ett 
stort framtida optionsvärde för att återskapa 
biologisk diversitet och länka in ekosystemen i 
mer naturliga utvecklingsförlopp. Dessa restau- 
reringsprogram bör inkludera alla nivåer av åter
ställande av biologisk mångfald, allt ifrån att 
återskapa torrakor och högstubbar till att helt 
återskapa ädellövskogsekosystem på bördig åker
mark.

Restaurering av biologiska värden ger oss en 
framtida möjlighet att höja säkerheten och lång
siktigheten i bevarandearbetet. Traditionella 
reservatsträvanden, naturvårdsanpassat skogs
bruk samt återskapande av biologiska kvaliteter 
måste förenas. Den kunskapsutveckling som sker

vad gäller ecological engineering kan påskynda 
utvecklingen och ge nya inkörsportar för detta 
arbete.

De biotoper där vi idag ser de största behoven 
att starta en restaureringsprocess berör tidigare 
hårt dikade marker i områden med liten kvar
varande våtmarksandel, ädellövskogar som plan
terats med gran, samt de landskapstäckande tall- 
monokulturer som tillskapats i Nordsverige på 
tidigare granmarker.

Contortatallplanteringarna bör också på sikt 
avvecklas och ersättas med inhemska trädslag där 
de nu planterats. Det är särskilt angeläget att 
ersätta contortan under nästa omloppstid inom de 
områden där trädslaget kommit att dominera 
skogslandskapsbilden. Exotplanteringar har inget 
värde ur naturlig diversitetssynpunkt. De utgör 
en allvarlig biologisk belastning med mycket 
stora osäkerhetsmoment sett ur biologisk mång- 
faldssynpunkt. Användning av exoter kan ha en 
plats i ett framtida svenskt skogsbruk. Man kan
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tänka sig intensivodling av träd i omedelbar när
het till den industri som utnyttjar denna råvara. 
Detta förutsätter dock en väsentligt mer omfat
tande konsekvensbedömning än den som hittills 
utförts.

Skälet till att starkt understryka behovet av 
restaureringsprogram för biologisk mångfald är 
de kunskaper bevarandebiologin och landskaps- 
ekologin givit om fragmenteringens betydelse för 
förlusten av mångfald. För många krävande arter 
ligger de befintliga arealerna av naturskog san
nolikt klart under vad som krävs för deras lång
siktiga överlevnad. Skälet till att många exklusiva 
arter fortfarande finns i isolerade och areellt 
begränsade naturskogar, omgivna av ett intensivt 
utnyttjat kulturskogslandskap, är att de ekolo
giska processer som leder till populationers ut
döende kan vara mycket långsamma. Med ö-bio- 
geografisk terminologi kan man säga att isolaten 
ännu inte uppnått sin nya lägre jämviktsnivå vad 
gäller artrikedom. Kulturskogen måste alltså re
staureras i biodiversitetshänseende om vi skall 
klara de värden vi i dagsläget har kvar i natur- 
skogsresterna.

Optimal strategi: reservat, alternativa 
skötselmodeller eller både-och?
Ett högt ställt artbevarandemål resulterar i 
mycket stora krav på reservatsavsättningar om 
dagens skogsskötselmodeller och metoder fram
gent kommer att vara förhärskande. Beräkningar 
indikerar att det skulle behöva avsättas upp 
emot 15 % av den produktiva skogstnarksarealen 
nedanför skogsodlingsgränsen, vilket kan jäm
föras med dagens skyddade areal om 0,4 %. Det 
finns dock flera skäl till att vi tror att det är en 
mycket olämplig strategi att bevara biologisk 
mångfald enbart genom att inrätta reservat. Det 
viktigaste skälet är att biologisk mångfald är en 
mycket viktig komponent i alla skogsekosystems 
långsiktiga funktion. Ett uthålligt skogsbruk krä
ver en vidare syn på uthållighetsbegreppet, där 
inte enbart skogens förmåga att producera virke 
beaktas. Denna grunduppfattning om den funk
tionella betydelsen av komplexa skogsekosystem 
gör det nödvändigt att innefatta alla skogseko
system i tänkandet och inte bara 15 % av arealen. 
Ett annat, mer påtagligt, faktum är att så stor del 
av den svenska skogen redan är påverkad av 
skogsbruksåtgärder att det i realiteten är svårt att 
hitta tillräckligt stora områden med naturskogs- 
lika kvaliteter.

Vi är därför övertygade om att det både ur 
ekologisk och samhällsekonomisk synvinkel är 
inoptimalt att välja en ren reservatslinje. Det är 
en mer framkomlig väg att finna mångbrukslös- 
ningar även för att klara artbevarandeproblemen 
och därmed sprida hög biologisk mångfald över 
huvuddelen av svensk skogsmark.

Dagens uppfattning om hoten mot olika arter 
och djur- och växtsamhällen tar oftast som ut
gångspunkt våra kunskaper om hur naturskogs- 
system och landskap fungerar eller fungerade. En 
enkel analys visar att en optimal bevarandestategi 
måste innefatta en väl avvägd blandning av stora 
reservat, många små "reservat" och produktions- 
ytor som sköts enligt modeller som inte är 
ekosystemomdanande. En utveckling av vad vi 
menar med det senare ges nedan. Det är nödvän
digt att införa någon form av landskapsöver- 
gripande ekologisk planering inom skogsbruket, 
där kärnområden för biologisk mångfald identi
fieras, säkerställs och sammanbinds med olika 
typer av korridorsystem. Om enbart detta nätverk 
skapas krävs en arealandel om ca 15 % produktiv 
skogsmark undantaget från skogsbruk, men om 
anpassningar av skogsskötseln sker inom den 
övriga landskapsmatrisen kommer kraven på 
säkerställande att minska. Orsaken är att isole
rade reservat, trots olika korridorsystem, kom
mer att vara utsatta för olika "ö-effekter" och 
kantzonspåverkan, medan ett annorlunda utse
ende hos den virkesproducerande skogsmarken 
gör "havet grundare" och dämpar kontrasterna i 
landskapet. Frågorna om reservatsbehov och be
hov av alternativa skötselmodeller är alltså för
enade med varandra likt kommunicerande kärl.

Alternativa skötselmetoder för biologisk 
mångfald

Behovet av reservat är störst i de skogsekosystem 
där den interna dynamiken varit förhärskande 
som skapare av strukturer på både bestånds- och 
landskapsnivå. I dessa skogstyper lever en mängd 
arter som sedan lång tid är anpassade till mycket 
sntåskaliga och sällan uppträdande beståndsstör- 
ningar. I dessa skogstyper är också behovet av 
alternativ till traditionellt hyggesbruk med efter
följande markberedning och plantering störst.

Huvuddelen av den södra och mellersta 
barrskogsregionen är i naturtillståndet emellertid 
mer storskaligt och kraftfullt störd genom regel
bundna skogsbränder. Floran och faunan i detta 
landskap har betydligt bättre förutsättningar att
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klara den störning som skogsbruk utsätter eko
systemet för. Denna ansats visar på betydelsen av 
att utgå från kunskap om naturtillståndets funk
tion för att identifiera problemområden och inte 
minst för att skissera nya skötselmodeller eller 
anpassningar i befintliga modeller.

Ett för artbevarande idealt skogsbruk inom 
naturligt brandstörd barrskog kännetecknas av ett 
fortsatt hyggesbruk. Detta hyggesbruk är dock 
väl skilt från kalhyggesbruket. En tillräcklig an
del måste självföryngras med hjälp av fröträd för 
att garantera att den lokala genetiska variationen 
säkerställs i landskapet. Det är vidare viktigt att 
i större utsträckning använda elden vid skogs- 
skötseln genom att hyggesbränningen ges en re
nässans. Hyggesbränning i tidigare starkt brand- 
genererade skogstyper är den utan tvekan mest 
naturnära föryngringsåtgärd som alltjämt an
vänds. Förutsättningen är dock att den kombi
neras med kvarlämnande av fröträd och övrig 
naturvårdshänsyn.

Den kanske mest betydelsefulla skillnaden mot 
dagens hyggesmetod är att en avsevärt större 
andel av virkesförrådet måste lämnas kvar efter 
avverkningen för att ingå i det nya beståndet. 
Först på detta sätt kan garantier skapas för en 
långsiktig försörjning av biologiskt gamla träd 
och framtidens hålträd, högstubbar och lågor. En 
mycket stor andel av skogens hotade fauna och 
flora är knuten till dessa substrat. Forskarna 
anger i storleksordningen 5-10 äldre träd per 
hektar, i något fall upp till 10 % av förrådet. Vår 
uppfattning är att upp till 10 % av förrådet kan 
behöva lämnas, om relevanta krav på en lång
siktigt uthållig produktion av de biologiska 
värdena skall kunna uppnås. Sparandenivåerna 
kan varieras på ett funktionellt sätt i relation till 
skogstyp och närhet till naturskogsområden.

Det är också viktigt att återge lövskogen sin 
naturliga funktion. En ökad lövandel i sena suc- 
cessionsstadier är nödvändig att åstadkomma, 
liksom att man på landskapsnivå måste tillse att
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äldre lövdominerad skog kan förekomma i till
räcklig areell omfattning.

Även i det brandpräglade skogslandskapet 
förekom områden, skogstyper och biotoper som 
aldrig eller sällan berördes av skogsbränder. 
Dessa s k brandrefugier måste hanteras enligt 
andra modeller än den som här beskrivits.

Skötselmodeller som även skall ta hänsyn till 
biologisk mångfald måste beskriva alla faser 
under omloppstiden och omfatta olika element i 
landskapet, där betydelsen av olika successions- 
stadier och relationerna mellan dessa beaktas.

Idag är en stor del av hyggesbruket redan på 
väg att omformas enligt en del av principerna 
ovan. Hänsynen mot mindre biotoper och kvar- 
lämnandet av äldre träd ökar i omfattning. Det är 
dock långt kvar innan de funktionella kraven har 
nåtts.

Enligt vår uppfattning är kraven på förändring 
mot alternativa skötselformer på denna del av 
svensk skogsmark måttliga. Behoven av anpass
ningar och förändringar mot reella alternativ är 
dock större på skogstyper, som inte är brand- 
genererade. Areellt mest betydelsefulla i sam
manhanget är olika typer av sumpskogar. Enligt 
vissa definitioner utgörs 3,5 miljoner hektar eller 
nästan 15 % av hela Sveriges skogsmarksareal av 
sumpskog. En stor andel av dessa skogar har en 
flora och fauna som både är känslig för hydro- 
logisk störning och störning genom kalavverk
ning. Sumpskogarna är också ofta svårföryng- 
rade genom traditionellt hyggesbruk, som till
sammans med dikning åstadkommer ett byte av 
skogsekosystem. Här finns starka skäl att finna 
alternativa lösningar med blädning eller be- 
ståndsföryngring, och därmed undvikande av kal
läggning av markytan och onödig dränering, som 
på ett bättre sätt motsvarar naturens egen stör- 
ningsdynamik.

På liknande sätt kan bördiga granskogar på 
översilningsmarker, fjällnära granskog i starkt 
humitt klimat och vissa ädellövskogar hanteras 
enligt skötselmodeller som mer efterliknar natur
tillståndets egen föryngring.

Från biologisk mångfaldssynpunkt utgör före
teelser som dikning, radikal markberedning, an
vändning av exoter och skogsgödsling en föränd
ring av ekosystemet i riktning bort från det natur
tillstånd vi menar att skogsbruket i stället behöver 
närma sig. Miljökonsekvenserna av dessa åtgär

der är ej heller till fullo kända. Det finns därför 
skäl till stor restriktivitet med användandet av 
sådana metoder tills konsekvenserna för hela 
skogsekosystemet har klarlagts bättre. Effekterna 
av denna typ av åtgärder måste bedömas på 
landskapsnivå och i relation till andra faktorers 
påverkan.

Till stora delar återstår idag att testa och ut
veckla skogsbruksformer som på detta sätt bättre 
tar hela skogsekosystemets uthållighet i beak
tande. Det finns redan ett intresse från näringen 
själv att prova och utveckla alternativ i denna 
riktning. I en optimal strategi för att bevara och 
restaurera biologisk mångfald i det svenska 
skogslandskapet har sådana alternativa modeller 
en mycket stor potential och betydelse.

Lars-Erik Liljelund, Statens naturvårdsverk, 
171 85 Solna.
Börje Pettersson, Stora, Åsgatan 22, 791 80 
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