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Förord
Naturvårdsverket, länsstyrelserna och skogsvårdsorganisationen arbetar för
närvarande med att ta fram nationella och regionala strategier för områdesskydd och naturvårdsavtal i det svenska skogslandskapet. Av betydelse för
detta arbete är att resultaten och utvecklingen inom den moderna naturvårdsbiologiska forskningen beaktas och att forskningens viktigaste slutsatser kan
omsättas i praktisk användning. Forskning inom området har bedrivits under
lång tid såväl i Sverige som i andra länder men resultaten är ofta svårtillgängliga eller innebär tolkningsproblem.
Syftet med denna rapport är att sammanställa och tydliggöra forskningsrön inom naturvårdsbiologin med inriktning mot bevarande av ekosystem
och arter. Vidare att analysera och beskriva hur rönen kan tillämpas för urval
och design av olika typer av områdesskydd i skogslandskapet. I rapporten
redovisas några aspekter på naturvårdsbiologins idéhistoriska utveckling och
viktiga glimtar av den nuvarande forskningen. Centrala begrepp och teser är
förklarade och satta i sitt sammanhang. Olika artgruppers uppträdande i
landskapet och krav på livsmiljöer beskrivs med koppling till viktiga naturvårdsbiologiska teorier. Detta bildar bakgrund till slutsatser och råd i såväl
teoretiska som praktiska avsnitt.
Rapporten är författad av Thomas Appelqvist vid botaniska institutionen,
Göteborgs universitet, på uppdrag av Naturvårdsverket.
Stockholm i mars 2005.

Björn Risinger
Direktör Naturresursavdelningen
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Sammanfattning
Naturvårdsverket, länsstyrelserna och skogsvårdsorganisationen arbetar för
närvarande med att ta fram långsiktiga nationella och regionala strategier för
det fortsatta arbetet med områdesskydd i det svenska skogslandskapet. Av
betydelse för strategierna är att resultaten och utvecklingen inom den moderna naturvårdsbiologiska forskningen inkluderas och att forskningens viktigaste slutsatser kan omsättas i praktisk användning. Därför behövs en uttolkning och analys av de forskningsresultat som är specifikt riktade mot den
aktuella bevarandeproblematiken.
Den naturvårdsbiologiska forskningen har ökat dramatiskt på våra universitet den senaste tiden från ett nästan ingenting till att bli den dominerande
forskningen inom ekologin. En mycket stor andel av den forskning som sammanfattas i denna rapport publicerades på 2000-talet.
Samtidigt med denna explosion av nya forskningsresultat har äldre teoribyggen omprövats eller omtolkats. För att förstå dagens naturvårdsbiologiska forskning och de olika resultat som den gett upphov till är det viktigt att
man har vissa kunskaper i de olika teoriernas vetenskapliga förutsättningar
och idéhistoria. Denna rapport försöker därför att dels beskriva den inomvetenskapliga utvecklingen och dels destillera fram så många handfasta råd som
möjligt från forskningsfronten till naturvårdarna.
Forskningens utveckling
Under 1900-talets andra hälft övergav ekologerna i stora stycken den statiska
och nischbaserade syn på växt- och djursamhällen som tidigare dominerat.
Bilden av en natur som var i balans där de olika arterna passade in som komplicerade pusselbitar i en helhet tonades ner och en ny bild av en natur som var
nyckfull och i ständig förändring målades upp. Under samma tidsperiod skedde dessutom en förskjutning av det som var intressant eller möjligt att forska
på inom ekologin. Den klassiska samhällsekologin förlorade snabbt i betydelse
och de flesta ekologer studerade efterhand enbart en art i taget. Populationsekologin och populationsgenetiken blev kärnan i denna nya forskning.
Naturvårdens moderna naturvetenskapliga retorik kan sägas ha sin startpunkt med MacArthurs och Wilsons teori om artrikedomens samband med
habitatens areal och rumsliga fördelning. Den öbiogeografiska teorin visade
sig vara mycket intressant på flera olika sätt. Den är (1) ett bra exempel på
hur en tongivande teori generar mängder av ny kunskap, den (2) lanserar en
ny vetenskaplig metod inom ekologin som utgår från i förväg uppställda s k
hypoteser. Den har också (3) starkt bidragit till att ge ekologin en rumslig
dimension där olika skalor och avstånd kommit att bli betydelsefulla faktorer. Slutligen (4), men inte minst, fick teorin forskningen att problematisera
synen på växt- och djursamhällenas struktur. Är de spridnings- eller nischrelaterade? Vilka lagar styr artsammansättningen?
Denna problematik ligger fortfarande inbäddad i biologin så att de karaktäristiska dragen i ett speciellt växt- och djursamhälle kan förklaras med tre
olika grupper av teorier som alla används parallellt idag.
7
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• Nischteorier-jämviktsteorier. Dessa förklaringsmodeller bygger på att
alla växter och djur är ”anpassade” till sin miljö och att de genom evolutionen har slipats mot varandra så att de tillsammans fungerar som en enhet.
Detta var den gängse bilden inom ekologin vid mitten av förra århundradet
då termer som ”jämvikten i naturen” och ”naturens balans” var populära.
• Nischteorier-icke-jämviktsteorier. Dessa modeller är modifierade varianter av de ovanstående och tar sin utgångspunkt i dem. De säger att när en
störning inträffar så kommer slumpen att spela en stor roll i efterföljande turbulenser då ekosystemet är i icke-jämvikt. I frånvaro av störningar kommer
växt- och djursamhället dock alltmer att likna förhållandena under de första
förklaringsmodellerna.
• Spridningsteorier. Den tredje gruppen av modeller bygger på att de djur
och växter som finns i en biotop är de som har råkat komma dit. En i huvudsak slumpartad spridningsprocess har lett till en unik och inte alltid en
särskilt välanpassad artsammansättning av arter som i princip saknar speciella nischer. Det är dessa antaganden som ligger till grund för de öbiogeografiska teorierna
Forskningens utveckling inom samhällsekologin finns sammanfattad i
figur 3 med bildtext.
Forskningens resultat och betydelse för naturvården
Problemet med fragmentering av naturliga landskap och värdefulla biotoper har under senare årtionden legat i fokus för den naturvårdsinriktade
forskningen. Fragmenteringsteorierna förutsäger att om den biologiska
mångfalden inte ska minska dramatiskt över tiden så måste det finns minst
10–30 procent av ett lämpligt habitat kvar jämfört med referenslandskapet. Den svenska bristanalysen bygger till stora delar på denna teori. Detta
kan därmed sägas vara en ny portalprincip av samma dignitet som en gång
M&W:s ö-teori.
Av betydelse för naturvårdsarbetet är att det i många fall finns ett samband mellan lokal och regional artrikedom. Detta torde framförallt gälla för
den stora grupp organismer som är vare sig utpräglat lätt- eller svårspridda.
Naturvårdsarbetet ger i dessa fall stora fördelar om det koncentreras i särskilt
utvalda värdetrakter.
Rumsliga populationsmodeller har trots vissa vetenskapsmetodiska problem visat sig vara mycket användbara redskap när det gäller att utvärdera
betydelsen av olika naturvårdsåtgärder och att beskriva olika tänkta framtidsscenarion. I synnerhet metapopulationsmodellerna har vidgat vårt vetande på många väsentliga punkter och viktiga insikter är att:
• Den rumsliga fördelningen av habitaten är viktig därför att lokala populationer kan minska eller öka beroende på utvecklingen hos andra populationer i dess omgivning. Lokala populationer samverkar och interagerar med varandra.
• Även vitt utbredda arter kan dö ut mycket snabbt även vid ganska små
miljöförändringar (icke-linjära responser).
• De arter som är känsligast gentemot fragmentering är dels organismer
med dålig spridningsförmåga därför att de sällan eller aldrig återkoloni8
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serar och dels kortlivade och ofta lättspridda organismer därför att de
reagerar snabbt på ogynnsamma förändringar.
• Långlivade arter med buffertsystem (fröbank, klonbildning) är minst
känsliga gentemot förändringar. Kortlivade arter utan buffertsystem är
mest känsliga, t ex åkerogräs och vedinsekter.
• Parasiter och predatorer är extra känsliga och är de första som försvinner när landskapen bli mer fragmenterade därför att de i högre grad än
andra kräver stora fragment. Många akut hotade eller försvunna vedinsekter hör till denna grupp.
• Vissa organismer knutna till kortlivade och dynamiska habitat (d v s
habitat som försvinner och uppstår i landskapet) kan gynnas av en
måttlig fragmentering av livsmiljön. Detta gäller i första hand specialiserade herbivorer som är utsatta för predation/parasitism. Fragmentering
som negativ process för den biologiska mångfalden är dock den helt
dominerande bilden i metapopulationsmodellerna.
Genetiska metoder kan användas för att belysa en lång rad frågeställningar och problem av central betydelse för naturvård, taxonomi, biogeografi och
inom den evolutionära ekologin. Populationsgenetiska teorier applicerade
inom naturvården har dock i flera fall visat sig vara problematiska. Många
arter har en mindre genetisk variation i Sverige jämfört med mer sydliga
populationer av samma art i icke-nedisade områden samtidigt som de under
den postglaciala tidsperioden utbildat unika genetiska egenskaper och därför
skiljer sig gentemot mer sydliga populationer. Våra nordiska randpopulationer representerar således ofta unika delar av den biologiska mångfalden och
viktiga artbildningsprocesser äger ibland rum i våra små avvikande populationer. Detta är ett argument för att tillfullo bevara mångfalden både i den
sydsvenska lövskogen och i den nordiska taigan.
Det råder för närvarande en stor utdöendeskuld i både taigan och den
sydsvenska lövskogen. Detta beror på sentida förluster av värdefulla biotoper
och på att artsammansättningen inte hunnit stabilisera sig till det aktuella
landskapet. Många naturvårdsintressanta skogsbestånd är därför ”övermättade” på arter som de i längden inte kan bibehålla. De viktigaste åtgärderna
att mildra utdöendet är att förhindra fortsatt minskning och fragmentering av
livsmiljöer och att restaurera livsmiljöer i anslutning till de befintliga. Restaurering är viktigast i södra Sverige.
Många förekomster av gammelskogsorganismer är s k reliktpopulationer
utan långsiktig överlevnadspotential om deras livsmiljöer inte ökar igen.
Reliktpopulationerna består ofta av svårspridda arter med en långsam utdöendeprocess. För att få utdöendendet att avstanna krävs väl avvägda, ofta
artinriktade naturvårdsåtgärder i anslutning till befintliga förekomster.
Studier av olika indikatorer har blivit vanliga inom naturvårdsbiologin
på senare år. Man använder sig av många olika slag av indikatorer och till
dem relaterade begrepp. Alla dessa begrepp (signalarter, hotade arter, nyckelarter etc) är delvis överlappande samtidigt som många av dem har helt
olika utgångspunkter vilket gör att ämnesområdet blir svårt att sammanfatta och utvärdera. Man bör helst basera naturvärdesbedömningar på flera
organismgrupper eftersom bruket av enstaka indikatorarter eller enstaka
9
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organismgrupper ofta leder till bristfälliga och motsägande resultat.
Lokala artkonstellationer är inte ett slumpmässigt urval av en större regional artpool utan uppvisar nästan alltid någon typ av ”struktur” kopplad till
den aktuella lokalen. Man brukar säga att det finns vissa mekanismer (lagar,
assembly rules) som ger upphov till dessa mönster. Enligt biotophypotesen i
M&W:s ö-teori har t ex stora och mindre isolerade öar en större andel habitatspecialister. Ett underliggande antagande om olika organismsamhällen
inom forskningen av växt- och djursamhällenas struktur (NSS-studier) är att
vissa arter bara förekommer i vissa speciella, redan mycket artrika lokaler. I
regel är det de sällsynta eller naturvårdsintressanta arterna som bara dyker
upp i de artrika lokalerna.
Eftersom de flesta organismgrupper uppvisar någon form av hierarkisk
struktur så borde lokaler med sällsynta och rödlistade arter också vara artrika med avseende på samma artgrupp. Detta leder till slutsatsen att rödlistade
arter ofta är bra vägvisare till värdefulla skogslokaler
Idag menar forskarna att det finns både lokala, regionala och evolutionära faktorer som bestämmer artsammansättningen på varje enskild lokal. Det
är numera vanligt att tala om dessa faktorer som ”filter” vilka utestänger vissa arter från en tänkt regional art-pool och ger den lokala artsammansättningen sin speciella prägel.
Den nuvarande forskningen och olika typer av områdesskydd
Regionala skillnader
Eftersom de båda svenska skogsbiomen – nemoral lövskog och taiga – har
var sin mycket olika skoghistoriska utveckling, artsammansättning och
naturligt påverkades av olika naturliga störningsregimer, så bör man anpassa
naturvårdsstrategin på olika sätt till dessa skogsekosystem. De barrdominerade boreonemorala områdena ansluter i detta sammanhang betydligt bättre till
taigan än till sydlig lövskog.
Förekomsten av värdefulla trakter i södra Sverige beror i första hand på
skogs-och odlingslandskapets historiska utveckling, landskapets topografi
och lokala klimat. Förekomsten av värdefulla skogar i Norrland beror i första
hand på sentida avsaknad av skogsbruksaktiviteter, det regionala klimatet
och berggrunden.
De nuvarande skogsreservaten har en stark tyngdpunkt på det fjällnära
området och lågproduktiva skogar. Detta betyder att det framtida arbetet
med olika typer av områdesskydd bör läggas nedanför den fjällnära skogen
(lägre altitud) och på generellt sett mer högproduktiva marker.
Vid en studie av den nationella hotlistan framkommer det att sydliga lövskogar har relativt sett många fler rödlistade skogsarter än vad som är fallet
med de nordliga barrskogarna. Bevarandet av hotade arter hänger på att de
sista förekomsterna säkras snarast och man bör skyndsamt identifiera värdekärnor med förtätade förekomster av dessa arter.
Stora eller små områdesskydd
Stora områdesskydd är av många olika skäl alltid att föredra om alternativet
finns. I vissa landskap och för vissa organismgrupper fungerar det bra – och
10
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ger stora fördelar – att parallellt med de större reservaten också avsätta
många små, helst i täta nätverk. I vissa landskap är de små områdesskydden
den enda praktiskt möjliga.
De riktigt stora reservaten är de som bäst förvaltar sina naturvärden samtidigt som de små områdesskydden och naturhänsynen – ner till det enstaka
torrträdet – är en absolut nödvändighet för att naturvårdsarbetet ska lyckas.
I små och alltför isolerade bestånd trivialiseras mångfalden dels därför att
små populationer slås ut av slumpmässiga skäl (NoaksArkseffekten) men
också därför att vanliga generalister där konkurrerar ut sällsyntare arter
(mass effekt). I stora reservat minskar således risken för slumpmässiga utdöenden, inavelseffekter och masseffekten som trivialiserar växt- och djursamhällen.
I stora reservat minskar den relativa andelen av ytor som påverkas av olika randeffekter (annat mikroklimat, ökad predation). Beräkningar på många
känsliga och rödlistade arters arealkrav i den nordiska naturen har landat
mellan 60 ha och upp till 1 000 ha. Medan vissa arter gynnas av kanteffekter
(många insekter) kan andra missgynnas (markhäckande fåglar). Vissa naturtyper är känsligare än andra gentemot klimatiskt betingade randeffekter
eftersom de hyser fler skuggfördragande arter (t ex granskogar, bokskogar).
Betydelsen av stora reservat ökar dessutom eftersom många artgrupper
uppvisar ett hierarkiskt utbredningsmönster och genom att de sällsyntaste
arterna ofta är överrepresenterade i de större reservaten. Stora sammanhängande skogsbestånd har också en överrepresentation av specialiserade arter
och är också de enda områden som i det långa perspektivet kan förvalta denna del av mångfalden.
Små områdesskydd (5–10 ha) kan åtminstone kortsiktigt fungera för lövskogsväxter och marksvampar och ganska väl för många trädanknutna kryptogamer och ligger de i täta nätverk kan detta också vara en stabil (långsiktigt
hållbar) strategi för dessa arter.
Täta nätverk består av minst 15–20 passande områden för en viss hotad
art (eller skogstyp) som ligger så tätt att det kan ske ett genutbyte mellan
områdenas olika populationer. Hur långt dessa områden då kan ligga från
varandra varierar mellan olika arter från ett par hundra meter till några kilometer. Mer lättspridda arter behöver inga täta nätverk.
Många organismer lever i biotoper som är naturligt fragmenterade och
som enbart uppträder med små arealer (källmiljöer, basrika bergsbranter i
skogsmiljöer, bäckraviner, skogsbestånd på skalgrus eller rullstensåsar etc).
Koncentrerade naturvårdsinsatser är en nödvändighet om vi vill bibehålla
livskraftiga populationer även av mer krävande arter. De intressanta skogsbiotoperna måste finnas med andelar som ligger över 15–20 procent i en värdetrakt. En trakt som planeras för naturvård bör omfatta minst 1 000 ha i
södra Sverige och betydligt mer i Norrland.
Den svenska modellen
Den svenska naturvårdsarbetet bygger på många olika aktörer – t. ex naturvårdsmyndigheterna, skogsvårdsmyndigheterna och skogssektorn själv –
med flera olika regelverk och tillhörande verktyg. Det är viktigt att dessa
11
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naturvårdsarbeten görs i samverkan så att de förstärker varandra och tillsammans utbildar en bra samlad strategi. Olika naturvårdsåtaganden kan bäst
förstås i ett större sammanhang där den sammanlagda effekten blir tydlig.
Detta arbetssätt kallas ofta för den svenska modellen.
Man har liknat den svenska modellen vid en trestegshoppare som för att
nå miljömålet måste utföra de tre olika, men mycket viktiga steg – naturhänsyn, områdesskydd och restaurering. Det avgörande steget i detta hopp har
varit och är fortfarande områdesskyddet. Stora områdesskydd eller många
små i täta nätverk är den bästa metod vi har för att långsiktigt säkerställa
populationer av specialiserade, sällsynta och krävande arter i skogslandskapet.
Värdetrakter
Att arbeta med en förhöjd ambition och speciella anpassade arbetssätt i vissa
värdetrakter kommer att bli en nödvändig del av den framtida strategin för
områdesskyddet i skogsmarkerna om vi vill nå de fastställda miljömålen.
I slutet av rapporten beskrivs några olika värdetrakter från både norra
och södra Sverige. I den beskrivningen framgår det dels att kunskapen om de
olika trakterna är ojämn och dels att sammansättningen av den naturvårdsintressanta faunan och floran varierar mycket i olika delar av landet. De
landskap som värdetrakterna är en del av varierar också mycket. Det betyder
att de olika naturvårdsinstrumenten måste utnyttjas på ett differentierat sätt
och anpassas till varje värdetrakt för att optimera naturvårdsarbetet.
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Summary
In order to support the ongoing work to protect the Swedish wooded landscape, the national and regional nature conservation and forestry authorities
are working towards producing long-term national and regional conservation
strategies. It is important that these strategies include the latest developments
from research within nature conservation biology and that the most important conclusions from this research are translated into practice. The interpretation and analysis of the research therefore needs to be directed towards the
specific conservation problems.
Research within the field of nature conservation biology has increased
dramatically in recent years within Swedish Universities. It has developed
from almost nothing to become the dominating field of research within ecology. A large proportion of the research, which is summarized in this report,
has been published since the year 2000.
Alongside the explosion of new research, older theories have been reviewed
or re-interpreted. In order to fully understand the current nature conservation
research, it is important to be aware of the scientific assumptions and historical
ideology which lie behind the different theories. This report aims both to
describe the scientific developments and to distil out as much useful advice as
possible from the research to those who work within nature conservation.
Scientific developments in nature conservation
During the latter half of the 20th century, ecologists have largely abandoned
the static and niche based view of plant and animal communities, which had
previously dominated. The picture of nature in complete equilibrium where
the different species fitted in like complicated pieces of a puzzle faded and a
new picture, which was unpredictable and in a state of constant change began
to form. At the same time there was a slight shift with respect to what was
either possible or interesting to research within ecology. The classical community ecology rapidly lost significance and the majority of ecologists’ studied a single species at a time. Population ecology and population genetics
became the core of this new type of ecology.
The modern scientific rhetoric of nature conservation has its roots in
Macarthur and Wilson’s theory about the correlation between species richness
and habitat area and spatial configuration. The island biogeography theory
proved to be interesting in many different ways. Firstly it is a good example of
how an important theory generates a lot of new knowledge; secondly it put
forward a new scientific method within ecology that was based on a so called
hypothesis that has been formulated in advance. Thirdly it strongly contributed to giving ecology a space dimension where different scales and distances
became significant factors. Lastly but not least, the theory encouraged researchers to discuss the structure of plant and animal communities. Are they dispersal or niche related? What laws govern species composition?
These issues are still embedded within biology today. This means that the
characteristic features within a particular plant and animal community can be
13
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defined by three different groups of theories, which are still used in parallel
within biology.
• Niche theories – equilibrium theories. These models are based on the
fact that all plants and animals are “adapted” to their environment and that
through the process of mutual co-evolution they function as a single unit.
This was the prevailing view within ecology in the 1950’s when the terms
“equilibrium in nature” and “the balance of nature” were popular.
• Niche theories – non-equilibrium theories. These models are modified
variations of the above and have the same basic assumptions. In these theories disturbance and the consequential turbulence is common. This ecosystem
is not in equilibrium and chance has a role to play. In the absence of disturbance the plant and animal communities behave in a similar way to the conditions described within the equilibrium theories as described above.
• Dispersal theories. The third group of models is built upon the basis
that the plants and animals that are found in an area are those which have
arrived as a result of chance. A dispersal process, which is based on chance,
has led to a unique but not particularly well adapted species composition
with species that in principle lack specific niches. These are the assumptions
upon which the island biogeography theories are based.
The scientific developments within community ecology are summarized in Fig 3.
Nature conservation implications
The key focus for nature conservation research in the last decade has concentrated on the fragmentation of the natural landscape and its biodiversity. The
fragmentation theories forecast that there must be at least 10–30 percent of suitable habitat remaining in comparison with the original landscape if biodiversity is not to reduce over time.. The Swedish so-called gap analysis is built to a
large extent upon this latter principle and can therefore be described as a new
basic principle, of equal importance as Macarthur and Wilson’s theory once
was.
The fact that that in many cases there is a connection between local and
regional species richness is of significance for practical nature conservation
work. This is above all valid for the large group of organisms that are neither
considered to be very good dispersers nor poor dispersers. Nature conservation efforts will therefore result in greater success if it is concentrated on areas
which are known to have high conservation values.
All spatial population models have, despite certain methodological problems, proven to be a useful tool when it comes to identifying the impact of
different conservation efforts and describing future possible scenarios. In particular the meta-population models have widened our knowledge regarding a
number of fundamental factors and the key issues are:
• The spatial distribution of the habitat is important because local populations can reduce or increase depending upon the development of other
populations in their surroundings. Local populations cooperate and
integrate with one another.
• Even widespread species can die out very quickly with only relatively
small changes in their environment (non-linear responses).
14
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• The species, which are most sensitive to fragmentation, are both those
organisms with poor powers of dispersal because they seldom or never
re-colonise and those organisms which are short-lived with good powers
of dispersal because they react quickly to unfavourable changes.
• Long-lived species with a buffer system (e.g. seed bank, clone building)
are least sensitive to changes. Short-lived species without a buffer system
are the most sensitive (e.g. arable weeds and wood-living insects).
• Parasites and predators are to a larger extent more sensitive than other
groups and are thus the first to disappear when the landscape becomes
fragmented because they require larger fragments. Many acutely threatened or extinct wood-living insects are found in this group.
• Certain organisms associated with short-lived and dynamic habitats
(habitats which both disappear and re-appear in the landscape) can actually be favoured by a moderate amount of fragmentation in their environment. This is true mainly for specialized herbivores, which are vulnerable to predation/parasitism. Fragmentation as a negative process for
biodiversity is however the predominant conclusion in the meta-population models.
Genetic methods can be used to explain a whole host of issues of key significance for nature conservation, taxonomy, biogeography and within evolutionary ecology. The application of population genetics within nature conservation has however in many cases been problematical. One reason for this is
that many populations in southern Sweden have an impoverished genetic
variation compared with related continental populations; however they can
also have developed unique genetic features. Important speciation can occur
in small marginal populations and the Scandinavian edge populations consequently represent an often quite unique component of the genetic diversity.
This is an argument in favour of the protection of the marginal populations
found in the Swedish broadleaved woodland and the Scandinavian taiga.
There is currently a large extinction debt in both the taiga and the south
Swedish broadleaved woodland. This is as a result of both previous losses of
valuable habitats and that the species communities have not had time to stabilise in the remaining landscape. Many woodlands of nature conservation
interest are therefore “over-saturated” with species, which in the long term
cannot be sustained. The most important management to mitigate extinction
is to prevent continued reduction and fragmentation of habitats and to restore habitats, which are connected to those still in existence. Restoration is of
most significance in southern Sweden.
Many of the existing locations for ancient woodland organisms are composed of so called relict populations and are unlikely to survive in the long
term. The relict populations often consist of species, which are poor dispersers with a slow extinction process. To halt the extinction process, a wellbalanced, often species-focused nature conservation management is necessary
on sites adjacent to existing locations.
Studies of different indicators have been common within nature conservation biology in the last few years. Many different types of indicators and
other related concepts have been used. All of these concepts (e.g. indicator
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species, threatened species, key species) are partly overlapping, but often have
a completely different origin, resulting in the subject being difficult to summarise and evaluate. Ideally the assessment of the nature conservation value
of a site should be based on several organism groups since the use of individual indicator species or individual organism groups can lead to flawed and
contradictory results.
Local species constellations are not a random selection from a larger regional species pool but almost always show some kind of “structure” connected
to the location. It is often considered that there are various mechanisms
(assembly rules), which give rise to these patterns. According to the habitat
hypothesis in Macarthur and Wilson’s island biogeography theory, large
islands and less isolated islands have a larger proportion of habitat specialists.
An underlying assumption regarding organism communities within the research of the structure of plant and animal communities (NSS-studies) is that certain species only occur in very rich sites. As a rule it is those species, which are
rare or of nature conservation interest which appear on these rich sites.
Since the majority of organism groups show some form of hierarchical
structure, it could be expected that sites with rare and red data book species
could also contain a lot of other species within the same organism group.
This leads to the conclusion that red data book species are often a good guide
to identifying valuable woodland sites.
Researchers today believe that there are local, regional and evolutionary
factors, which decide the species composition of every individual site. Nowadays it is usual to describe these factors as “filters” which exclude certain species from the expected regional species-pool and gives the local species composition its particular character.
The significance of the current research for different types of site protection
Regional differences
Due to the fact that both of the Swedish woodland biomes – nemoral woodland and taiga – have their own very different woodland history, species composition and natural influences from the varying disturbance regimes, they
should have nature conservation strategies which are specifically adapted.
The boreo-nemoral region (mixed coniferous woodlands) connects significantly better in this context with the taiga than the broadleaved woodlands.
The occurrence of valuable areas in southern Sweden is mainly dependant on the woodland and agricultural landscape history, the topography and
local climate. The occurrence of valuable woodlands in the north of Sweden
is mainly dependent upon the lack of commercial forestry activity, the regional climate and the bedrock.
The existing woodland reserves in northern Sweden are concentrated in
areas close to the upper tree line in mountainous regions and woodlands with
low productivity. This means that future work on site protection should focus
on areas well below the tree line (lower altitudes) and in general on land which is of higher productivity.
In a study of the species which are listed as nationally threatened, it emer16
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ged that the broadleaved woodlands have relatively speaking more red data
book species than is the case in the northern coniferous woodlands. The protection of threatened species is dependant upon the protection of those remaining sites as soon as possible. It is important therefore that core areas, which
contain concentrations of these species, are quickly identified.
Large or small areas for protection
The protection of larger areas is always the preferred option for many reasons. In some landscapes and for particular organism groups it works well
and gives many advantages, and if the protection of many small reserves, preferably in a tight network is run in parallel. In some landscapes however, it is
the protection of small sites, which is the only practical possibility.
It is the really large reserves that best conserve their biodiversity. Small
protected areas and the consideration of biodiversity within commercial forestry – down to the individual standing dead tree – are absolutely necessary
however, if nature conservation work is to be successful.
In small and very isolated woodland stands diversity is reduced because
the small populations die out as a result of a random cause (Noah’s Ark
effect) but also because the more common generalists out-compete the rarer
species (the mass effect). In large reserves the processes that impoverish plant
and animal communities like random extinction, inbreeding and mass effect
are therefore less significant.
In large reserves the relative proportion of patches that are influenced by
different edge effects is reduced (different microclimates, increase predation).
The habitat requirements of many sensitive and red data book species within
the Scandinavian biodiversity has been estimated to be between 60 ha and
1 000 ha. It is clear that certain species are favoured by the edge effect (many
insects) and that others can be disadvantaged (ground nesting birds). Some
habitat types are more sensitive than others to climatic edge effects due to the
fact that they are home to many shade-loving species (e.g. spruce woodland,
beech woodland).
Large reserves are also important because many species groups show a
hierarchical distribution pattern and by the fact that the rarest species are
often over represented. Large continuous stands of woodland also have an
over representation of specialized species and are the only areas which can
sustain their biodiversity in the long term.
Small areas (5–10ha) can at least in the short-term function for broadleaved woodland plants and ground-living fungi. They can also work well for
many tree-associated cryptogams. If the small sites are situated in a tight
network they can provide a long-term sustainable solution for these species.
A tight network should consist of at least 15–20 suitable areas for a particular threatened species (or woodland type), which are situated close
enough together so that there can be gene exchange between the different
populations. How far apart these sites can be varies between different species
from one or two hundred meters to several kilometers. Species which disperse more easily, do not need a tight network.
Many organisms live in habitats which are naturally fragmented and whi17
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ch inevitably only appear over small areas (springs, base-rich slopes in woodlands, stream ravines, woodlands on shell deposits or eskers etc.).
Concentrated nature conservation efforts are necessary if we want to
maintain sustainable populations of the more demanding species. Woodlands
with high conservation values should make up 15–20 procent of each defined valuable region. In the south of Sweden the minimum size of a defined
valuable region should ideally be of at least 1 000 ha and significantly more
in the north of Sweden.
The Swedish Model
Swedish nature conservation work involves many different players – e.g.
nature conservation authorities, forestry authorities and the private forestry
sector – each with a variety of different sets of rules and associated tools. It is
important that the nature conservation work is carried out in cooperation in
order that each strengthens the other and a well connected national strategy
is built up. The different nature conservation efforts can best be understood
in a wider context where the combined effect becomes more obvious. This
way of working is often called the Swedish Model.
The Swedish Model has been likened to the triple jump because in order
to reach the environmental goal, three different, but very important steps
must be taken (site protection, sustainable forestry, restoration). The key step
in this triple jump has been and still is site protection. Protection of large areas or several small in dense networks is the best method available for the
maintenance of long-term, sustainable populations of specialized, rare and
demanding species in the wooded landscape.
Woodlands with high conservation values
Nature conservation efforts have to be concentrated on those woodlands
with high conservation values and strategies should be adapted to the local
circumstances. These efforts are necessary in order to fulfill the national goals
of a sustainable high biodiversity within Swedish forests.
In the last part of this report there are descriptions of various woodlands
with high conservation values from both the northern and southern parts of
Sweden. From these descriptions it is clear that our knowledge of the highly
heterogeneous fauna and flora is fragmentary with significant differences
between different parts of the country. In addition the biogeographical and
landscape elements change along a latitudinal gradient within Scandinavia.
This also means that our conservation strategies have to be very different, but
locally adapted, in different parts of the country.
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1. Bakgrund
Den nya naturvårdspolitiken och de fastlagda miljömålen ställer höga och
precisa krav på de olika berörda aktörerna och innebär många tunga och svåra uppgifter för de naturvårdande myndigheterna. En hög grad av effektivitet
kommer att bli nödvändig eftersom urval och prioriteringar nu måste ske
både snabbt och på ett sätt som säkert skyddar den biologiska mångfalden.
Det kommer inte att ges en andra chans. Naturvården bör – av detta och av
flera andra skäl – vila på vetenskaplig grund. Det finns därför all anledning
att studera och försöka sammanfatta resultaten och teorierna från den ekologiska och naturvårdsbiologiska forskningen samt försöka att avgöra hur dessa kan användas i det praktiska naturvårdsarbetet.
Under hösten 2001 anordnade Naturvårdsverket en kurs om sydliga lövskogar för personalen vid länsstyrelserna vid våra sydliga län som handlade
om typindelningar, naturvärdesbedömningar och den sydliga lövskogens stora behov av nya områdesskydd. Kursen anknöt i stora delar till den då nyss
publicerade boken ”Sydsvenska lövskogar och andra lövbärande marker”
(Löfgren & Andersson 2000). Jag medverkade där genom att diskutera en del
ekologisk teori och i vilken mån forskningsresultaten inom den moderna
naturvårdsbiologin kunde motivera en strategi med ett förstärkt områdesskydd i de s k ”lövskogsrika trakterna”. Under sommaren 2002 ombads jag
att i rapportform – mer fylligt och detaljerat – redovisa dessa teorier på så
sätt att de skulle kunna användas i arbetet när det gäller strategier för områdesskyddet i våra skogar.
Denna rapport har arbetas fram som ett enmansuppdrag och eftersom jag
som forskare och naturvårdare bara kommer i kontakt med en liten del av
naturvårdsbiologin är den i många avseenden ofullständig och personligt färgad. Jag hoppas ändå att de viktigaste bitarna av den moderna naturvårdsforskningen finns med. Jag hoppas också att texten visar några viktiga synteser och komplikationer som är av betydelse att känna till och förhålla sig till i
det fortsatta naturvårdsarbetet. Jag har i görligaste mån försökt att begränsa
mig till de problemområden och den forskning som har med områdesskydd i
svenska skogsmarker att göra och i första hand försökt att exemplifiera den
med svensk eller nordisk forskning. Forskning, teoribildning och naturvårdsproblematik i andra miljöer, liksom skötselfrågor och utformandet av vetenskapliga målformuleringar i skötselplaner (övervakningsproblematik), är därmed exempel på frågeställningar som faller utanför denna framställning.
Det är många som har bidragit med råd och synpunkter på detta arbete
även om jag inte alltid har följt dem. Först vill jag tacka Rolf Löfgren som
genom otaliga genomläsningar och diskussioner gett stora bidrag till rapporten både sakligt och språkligt. Jag vill också tacka Leif Andersson, Ola Bengtson, Sven- Åke Berglind, Tommy Ek, Örjan Fritz, Frank Götmark, Oskar
Kindvall, Björn Nordén, Heidi Paltto, Martin Ryberg, Per Sjögren-Gulve och
Lars-Ove Wikars för att de i olika omgångar har läst och lämnat synpunkter
på delar och förstadier till denna text.
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2. Att tolka vetenskapliga
resultat och teorier
När man ska redovisa resultat och landvinningar från forskningsvärlden kan
det till en början verka ganska okomplicerat. Det gäller att redovisa de fakta
och samband – naturlagar – som forskningssamhället formulerar och beskriver och översätta detta till praktiskt handlande. Nu är det så – och i all synnerhet inom biologin – att det finns en ocean av sådana fakta och samband.
En redovisning i denna anda blir därför snabbt både mycket snårig och motsägelsefull.
En annan metod kan vara att redovisa de vetenskapliga resultaten genom
att beskriva de underliggande teorier och modeller som försöker förklara varför sambanden ser ut som de gör. En modell kan sägas vara en förenklad bild
av verkligheten och den uttrycks numera vanligen som ett diagram eller en
matematisk formel. Här finns en möjlighet att på ett betydligt enklare och
mer enhetligt sätt beskriva de fakta och samband som biologerna har kommit
fram till under senare år – i all synnerhet också därför att en central teori (den
öbiogeografiska jämviktsteorin) löper som röd tråd genom hela naturvårdsbiologin. Tyvärr är det så att sambanden mellan teorier och empiriska fakta
också är komplicerade. Varje teori har sin tillämpbarhet bara under vissa speciella omständigheter och den ger heller inte särskilt precisa förutsägelser
annat än tillsammans med en omständigt beskriven kontext eller s k hjälphypoteser (Colyvan & Ginzburg 2003). För att förstå de naturvårdsbiologiska
landvinningarna och kunna tolka dem på ett någorlunda nyanserat sätt behöver man dock i varje fall i grova drag känna till den nya kunskapens och då
framförallt ö-teorins mer vetenskapsteoretiska komplikationer.
I Naturvetenskapliga Forskningsrådets årsbok 1983 skrev Torbjörn
Fagerström och Christer Wiklund en intressant artikel om sambanden mellan
teori och empiriska fakta inom evolutionsekologin. De slår där fast att fakta
utan teorier inte kan användas. Utanför relationen till teorier förstår vi helt
enkelt inte varför vi ska välja just dessa fakta och vi kommer också att få
svårt att tolka innebörden av dem. Fakta som inte kan inordnas i de rådande
teorikonstruktionerna kan inte användas inom vetenskapen och forskarna är
på flera goda grunder mycket misstänksamma mot ”lösa fakta” som inte
stöds av eller kan inordnas i modellerna. Rosengren (2002) uttrycker detta så
att kunskap inte kan vara ”sann” eller ”objektiv” i den traditionella meningen, d v s att den korresponderar med en icke-mänsklig, objektiv och neutral
verklighet. Den kan däremot vara intressant i förhållande till vissa specifika
kunskapsanspråk. Det visar sig också att många teorier – även centrala och
flitigt använda – inte kan styrkas med otvetydiga fakta inom alla de områden
som de används. Ett exempel som Fagerström och Wiklund tar upp är teorin
om täthetsberoende populationstillväxt, som brukar beskrivas med den logistiska tillväxtekvationen. Vid en grafisk presentation ser den ut som ett S och
planar ut vid en bestämd nivå (K) där populationstillväxten avstannar- den
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s k carrying capacity. Teorin har varit mycket fruktbar och givit upphov till
begrepp som miljöns bärförmåga och växter och djur har delats in i r- och Kstrateger där bokstäverna har hämtats från ekvationen. Det intressantaste
med denna teori är dock att det nästan inte finns några publicerade fall från
naturliga förhållanden där växt- eller djurpopulationer beter sig enligt teorin
(Turchin 2001). Man har fått vissa jästsvampar att bete sig ganska precist
efter modellen under mycket kontrollerade former i en glaskolv med bestämda näringsgivor och under omrörning (Gause 1934). Naturliga populationer
beter sig däremot i stort sett aldrig så att de på ett tillfredsställande sätt kan
beskrivas efter denna modell eftersom andra faktorer som styr tillväxt och
mortalitet hela tiden är mer utslagsgivande.
Man kan säga, fortsätter Fagerström och Wiklund, att en vetenskapligt
bra teori oftast inte kännetecknas av att den har en bra korrespondens med
”fakta” men däremot brukar den utmärkas av att:
•
•

•
•

Teorin ger bra och säkra förutsägelser åtminstone under vissa förhållanden.
De nyttjade modellerna och deras framskapade landvinningar är förenliga
med de övriga delarna av vetenskapen – de ”passar in”. Verkligt nya, banbrytande och för den framtida vetenskapen mycket viktiga idéer passar
inte alltid in i det övriga teoribygget och de teorierna har också svårare att
bli accepterade.
Den ska vara produktiv, d v s ge upphov till nya testbara hypoteser och
teorier.
Den ska vara vacker och behändig. Alltför komplicerade teorier kan
varken förstås eller användas.

Detta mönster stämmer in sällsynt väl på den mest populära av de naturvårdsbiologiska teorierna nämligen M&W:s öteori (With 1997). Trots att den
i sin ursprungliga form har visat sig vara ”sann” endast i vissa specialfall –
om ens då (se nedan) – har teorin förmått ekologer och naturvårdsbiologer
att vidga vårt vetande om naturen på ett dramatiskt sätt.
Ö-teorin visade sig vara intressant eftersom den bidrog till att utveckla
ekologin och naturvårdsbiologin på flera olika sätt. Den bidrog starkt till att
rumsliga begrepp i biologin blev vanliga (habitatöar, patch dynamics, betydelsen av skalor, makro- och mikroperspektiv, populationer med rumslig struktur). Den var också den främsta i raden av en lång rad deduktiva teorier som i
mitten av förra århundradet kom från det amerikanska forskarsamhället. En
tendens inom den amerikanska forskartraditionen under 1950- och 60-talen
var nämligen att man lanserade en lång rad nya teorier enligt den deduktiva
metoden. På detta sätt tillkom både Hutchinsons multidimensionella nischteori, species-packing-teorin, hypotesen om ”limiting similarity” och ö-teorin.
(Hutchinson 1959, MacArthur & Pianka 1966, MacArthur 1970, May &
MacArthur 1972, Brown 1975, Pianka 1976, Simberloff & Boecklen 1981,
Wilson 2003). Den deduktiva vetenskapen börjar med att formulera en hypotes som man sedan ”testar” d v s man försöker falsifiera den. De teorier som
inte kan falsifieras, d v s förklaras som falska, bibehålls som tillfälliga sanningar i vetenskaplig mening. Denna vetenskapliga metod beskrevs ingående av
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vetenskapsteoretikern Popper och brukar finnas med i naturvetenskapliga
läroböcker idag. Biologin hade annars hitintills varit en utpräglad induktiv
vetenskap (Wilson 2003). Som induktiv vetenskap hade biologin samlat in
fakta på ett ganska brett sätt för att långt senare försöka att sortera dessa i
speciella grupper, eller efter speciella principer – som då också kunde formuleras som ”lagar”. Skillnaden mellan etologi och beteendeekologi är intressant i
detta avseende. Den första är till stora delar induktiv medan den andra mer
moderna vetenskapsgrenen är deduktiv. I dag är den deduktiva metoden med
uppställda noll-hypoteser den förhärskande forskartraditionen inom all biologi och därmed också naturvårdsbiologi och ekologi (Gotelli & Graves 1996).
Den deduktiva tendensen har inte bara lett till en lång rad nya ”ekologiska lagar”, den har också lett till en förnyad debatt kring vad naturlagar
egentligen är och vad som kännetecknar dem och till en diskussion om de
vetenskapsteoretiska fundamenten inom ekologi och naturvårdsbiologi
(Colyvan & Ginzburg 2003).
Slutligen, men inte minst, visade det sig att ö-teorin vilade på den premissen att växt- och djursamhällen var spridningsbaserade och att arterna därmed i princip ”saknade” specifika nischer. Detta var vid den tidpunkten en ny
och radikal ståndpunkt men den är dold, ”inbyggd”, i ö- teorin och författarna var inte själva medvetna om det. Slutna (mogna) samhällen där de olika
arterna är specifikt anpassade till sin miljö som pusselbitar i ett pussel och
delar upp resurserna i speciella nischer och dessutom är involverade i starka
interaktioner (konkurrens, predation, species packing etc) var annars den
gängse bilden under denna tid. Teorin fick oss därmed att problematisera
synen på växt- och djursamhällenas struktur. Är de spridnings- eller nischrelaterade? Vilka lagar styr artsammansättningen?
Denna problematik ligger fortfarande inbäddad i biologin så att de karaktäristiska dragen i ett speciellt växt- och djursamhälle kan förklaras med tre
olika grupper av teorier som alla används parallellt i dag (se fig 3 med förklaringstext för en vidare diskussion kring detta).
• Nischteorier-jämviktsteorier. Dessa förklaringsmodeller bygger på att
alla växter och djur är ”anpassade” till sin miljö och att de genom evolutionen har slipats mot varandra så att de tillsammans fungerar som en enhet.
Detta var den gängse bilden inom ekologin vid mitten av förra århundradet
då termer som ”jämvikten i naturen”, homeostasis och ”naturens balans” var
populära (Odum 1975, Simberloff 1982).
• Nischteorier-icke-jämviktsteorier. Dessa modeller är modifierade varianter av de ovanstående och tar sin utgångspunkt i dem. De säger att när en
störning inträffar så kommer slumpen att spela en stor roll i efterföljande turbulenser då ekosystemet är i icke-jämvikt. I frånvaro av störningar kommer
växt- och djursamhället dock alltmer att likna förhållandena under de första
förklaringsmodellerna (Pickett m fl 1992).
• Spridningsteorier. Den tredje gruppen av modeller bygger på att de djur
och växter som finns där är de som har råkat komma dit. En i huvudsak
slumpartad spridningsprocess har lett till en unik och inte särskilt välanpassad artsammansättning av arter som i princip saknar speciella nischer. Det är
dessa antagandet som ligger till grund för de öbiogeografiska teorierna
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Vi kan för närvarande inte säga huruvida någon av dessa grupper är
”bättre” eller ”sannare” än de andra eller hur de olika förklaringsmodellerna
eventuellt ska integreras med varandra.. De sista åren har flera försök gjorts
att integrera de olika synsätten och man talar ibland om ”IC-samhällen”
(integrated communities). Se Lortie m fl (2004) och referenserna i den.
Dessa svårigheter, att inordna nya fakta i gamla teorier och tvärtom, är
dock främst av vetenskapsteoretisk natur och de betyder inte att de befintliga
praktiska råd som vetenskapssamhället har givit till den praktiska naturvården
behöver ändras särskilt mycket. Mönstren är i många stycken desamma. Det är
fortfarande de livsmiljöer som minskar och har minskat i historisk tid samtidigt
som de inte naturligt förnyas i produktionslandskapet som blir de som måste
prioriteras. Det är dessutom som regel samma artuppsättningar och naturvårdsobjekt som är av naturvårdsintresse, men vår tolkning av varför detta mönster
av naturvårdsproblem uppstår eller hur vi bäst kan motverka dem håller nu på
att förändras gentemot den tidiga naturvården på 1960- och -70-talet.

SAMMANFATTNING / SLUTSATSER
Naturvården måste vila på bästa tillgängliga och praktiskt tillämpbara
vetenskapliga grund. Det som inte gör det blir snart ett sammelsurium av
olika åsikter och lösa antaganden.
Fakta kan inte förstås utanför sitt sammanhang vilket i en vetenskaplig kontext betyder utan samband med en empiriskt testbar modell eller
hypotes.
För att förstå den naturvårdsbiologiska forskningen av i dag och de
olika resultat som den ger upphov till måste man också ha vissa insikter i
de olika teoriernas vetenskapliga förutsättningar och idéhistoria.
Teorier används ofta för att beskriva och förklara processer som de
inte var avsedda för. Man ser ofta slutsatser där begrepp från flera olika
modeller med olika typer av förutsättningar blandas. Bedömningar i en
PVA-analys eller en sårbarhetsanalys, bygger t ex ofta på fakta som har
hämtats både från olika nischteorier och spridningsteorier.
Den öbiogeografiska teorin har visat sig vara mycket intressant på
flera olika sätt. Den är (1) ett bra exempel på hur en tongivande teori
generar mängder av ny kunskap, den (2) lanserar en ny vetenskaplig
metod inom ekologin och den (3) introducerar en ny syn på hur växt- och
djursamhällen är uppbyggda. Den har också (4) starkt bidragit till att ge
ekologin en rumslig dimension där olika skalor och avstånd kommit att
bli betydelsefulla faktorer.
Vår kunskap om ekologi och naturvård har ökat dramatiskt de sista
årtiondena och mycket av denna kunskap har växt fram som en direkt
följd av M&W:s öteori. Många av våra mer moderna hypoteser kan på
sätt och vis sägas vara idéologiska ”utväxter” från ö-teorin.
(Ö-teorin och dess uttolkningar beskrivs närmare i avsnitt 3.1).
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3. Den tidiga naturvårdsbiologin
(1960-1990)
Naturvårdsbiologin är en ung vetenskap och man brukar ibland ange dess
födelse till 1978 då den första internationella kongressen inom ämnesområdet hölls i San Diego, Kalifornien (Heywood & Iriondo 2003). Naturskyddstanken är däremot gammal men vilade länge på argument och idéer som i
första hand hämtades utanför den naturvetenskapliga sfären och använde
moraliska, etiska, estetiska eller ekonomiska kriterier. Den långa period med
ideellt och statligt initierat naturvårdsarbete och med ett språkbruk och en
argumentering som ligger utanför den vetenskapliga traditionen – som varade under hela 1800-talet och fram till mitten av 1900-talet – har behandlats i
flera andra texter och återges därför inte här (Schaar 1978, Meffe & Caroll
1997 s. 9ff., Uddenberg 2004 s. 272–273).
På de svenska universiteten var intresset för naturvård länge mycket svagt
för att inte säga obefintligt. I det mycket lästa och spridda betänkandet om
1964 års naturresursutredning (SOU 1967:43) är forskningen på biotoper
och landskapsvård det minst prioriterade området och skriften präglas helt av
biocidernas roll i naturen och för människan. I Lund fanns visserligen under
1970-talet en forskargrupp för skötsel av naturreservat som gav ut en meddelandeserie. Det kanske mest lästa bidraget därifrån var en skrift om inventeringsmetodik som länge fungerade som en mall för den praktiska naturvården
(Påhlsson 1972). På 1970-talet kommer också de första vetenskapliga rapporterna och de fokuseras i tidens anda på art/area problematiken. De handlar om fågelfaunan och kärlväxterna på öar i sjön Möckeln (Nilsson 1977,
Nilsson 1979, Nilsson & Nilsson 1978a och 1978b). Dessa studier fortsätter
sedan in i 80-talet då också Mälaren och flera andra skärgårdsmiljöer (se
Hansson 1992) blir föremål för liknande studier (Ahlén & Nilsson 1982,
Nilsson m fl 1988). Nu kommer också många studier av ”habitatöar” i fragmenterade skogar och andra miljöer (Svensson 1978, Nilsson 1978, 1986,
Haila m fl 1987). 1982 kommer en sammanfattning av de öbiogeografiska
teorierna och deras användbarhet inom naturvården på svenska (Bengtsson m
fl 1982) och i senare sammanställningar är de med som en viktig grund (Larsson 1987, 1991). Efterhand som kritiken mot de öbiogeografiska teorierna
ökade så ändrade de naturvårdsbiologiska rapporterna delvis karaktär. I en
sammanställning till Naturvårdsverket betonades predationens betydelse och
att man skulle mer fokusera på olika ”food-web theories” där nyckelartsbegreppet och herbivori är viktiga koncept (Hansson 1987). Denna naturvårdsinriktning har dock inte utvecklats så mycket sedan dess.
Under 1980-talet kommer också de första naturvårdsinriktade studierna
som är inriktade mot enskilda arter (Widén 1986, 1987, 1991a, 1991b och
1993, Petterson 1985a, 1985b). En lång rad svenska forskare har anammat detta autekologiskt inriktade synsätt i sin forskning på olika arter och deras naturvårdsproblematik under -80 och -90 -talen. Flera av dem har också skrivit
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svenska sammanfattningar som beskriver hur man kan använda metapopulationsteorier och naturvårdsgenetik i naturvårdsarbetet (t ex Gyllensten &
Ryman 1985, Sjögren 1989, Kindvall 1993, Larsson 1991, Söderström & Jonson 1989, 1992, Ranius 2002b). Denna typ av studier – således enartsstudier
där begrepp som metapopulationsdynamik och naturvårdsgenetik är centrala –
kommer sedan att bli helt dominerande inom svensk naturvårdsforskning och i
dag kommer 25–30 doktorsavhandlingar om året inom dessa ämnesområden.

3.1 MacArthurs och Wilsons ö-teori
Naturvårdens naturvetenskapliga retorik kan sägas ha sin startpunkt med
MacArthurs och Wilsons teori om artrikedomens samband med habitatens
areal och rumsliga fördelning (MacArthur & Wilson 1963, 1967). Teorin
brukar kallas för den ”öbiogeografiska jämviktsteorin” eller senare den ”öbiogeografiska teorin” eller bara ”ö-teorin”. Denna teori utvecklades huvudsakligen genom att man studerade och sammanställde fakta över artantalet
av diverse växter och djur på olika och ofta starkt isolerade oceaniska öar. Öteorin ville förklara sambandet mellan öar av olika storlek, deras avstånd till
fastlandet och deras artrikedom. Sambandet mellan artantalet och ett områdes yta var känt sedan länge (Preston 1962) enligt följande diagram.
ART/AREA SAMBANDET • Fig 1A
S = artantalet
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FIG 1A: Artantal i relation till ett områdes yta.
Kurvan anger att minskningen av antalet arter blir särskilt markant när arealen blir relativt sett mycket
liten. Formeln S = CaZ beskriver linjens lutning i matematisk utformning. S står då för artantalel, a för
arealen medan C och z är två konstanter. Kurvan representerar ett tänkt, principiellt genomsnitt. Sambandet mellan artrikedom och areal kan se olika ut beroende på vilken organismgrupp man studerar
och i vilken landskapstyp man utför studien. Olika värden på konstanterna används därför vilket ger
den specifika krökning av linjen som bäst passar ens data.
En tumregel säger att när habitatmängden minskar med 90 procent så minskar artantalet med 50 procent. Detta är beräknat från ett tänkt habitat som från början är heltäckande, d v s finns i hela landskapet. Det innebär att man i ett tidigt exploateringsskede ser ganska små effekter på artrikedomen i jungfruliga, ofragmenterade landskap.
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Inom ö-biologin hade man sedan länge känt till att artantalet minskar ju
längre från fastlandet en ö är belägen, vare sig ön är stor eller liten (Wallace
1869). MacArthur och Wilson sammanfattade dessa basdata till en modell
som bygger på att fågelfaunans artrikedom på en ö beror på att de olika fåglarnas ankomst respektive avgång (utdöende) på varje ö ställer in sig på en
jämviktsnivå som bestäms av öns storlek och avstånd till fastlandet. Sambanden bygger på att utdöendet är arealberoende medan nykolonisationen är
beroende av isolationsgraden.

M & W MODELL • Fig 1B
Antal arter som
invandrar per tidsenhet

Antal arter som
försvinner per tidsenhet

Liten ö

Närbelägen ö

Stor ö

Avlägsen ö

S1

S2 och S3

S4

Artantal i jämvikt per ö

FIG 1B: MacArthur & Wilsons öbiogeografiska modell.
På 1960-talet var sambandet mellan artantal och areal redan välkänt och dokumenterat (Fig. 1A).
MacArthur & Wilson utnyttjade den kunskapen men byggde på med ”populationsparametrarna”
invandring och försvinnanden. Resultatet blev den berömda M & W:s öbiogeografiska modell. Enligt
modellen inställer sig en jämvikt mellan antalet utdöenden och invandringar vid linjernas skärningspunkter och det totala artantalet på varje ö blir då konstant.
S1 – S4 är mått på artantalet för olika öar i jämvikt. S1 = Liten avlägsen ö, S2 = Liten närbelägen ö,
S3 = Stor avlägsen ö, S4 = Stor närbelägen ö. Här framgår att en stor ö med låg grad av isolering har
det största artantalet.

Utifrån MacArturs & Wilsons teori kan man dra åtminstone följande slutsatser:
• Artantalet på en ö eller en habitatö blir så småningom (inga evolutionära
processer inräknas i modellen) konstant. I fig 1B kan vi se att artantalet
(S1, S2, S3, S4) beror på den sammanlagda effekten av både öns storlek
och grad av isolering.
• Detta konstanta artantal är ett resultat av en kontinuerlig process av lokala utdöenden och nyetableringar och de processerna är betydande, d v s
de blir märkbara redan under en ganska kort tidsperiod.
• Stora öar är artrikare än små.
• Artantalet på en ö av given storlek minskar med ökande grad av isolering.
• Processerna som leder till slutsats 3 och 4 är slumpmässiga och innebär att
små populationer löper en större risk att dö ut och att isolerade öar koloniseras med lägre hastighet.
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•

En viss yta på fastlandet har högre arttäthet med fler sällsynta arter jämfört med en lika stor ö.
Man kan enligt Gotelli & Graves (1996) skilja på åtminstone 4 olika mekanismer som teoretiskt på olika sätt bidrar till att ge ett art/area mönster.
• Störningshypotesen. Artreducerande störningar är vanligare i små än stora fragment.
• Biotophypotesen. Större fragment innehåller alltid fler biotoper och därför fler arter.
• Urvalshypotesen. En mindre yta har färre arter av statistiska skäl.
• Jämviktshypotesen. Större fragment har större populationer av förekommande arter som därmed löper mindre risk att dö ut av stokastiska skäl.
3.1.1 Ö-teorins inflytande på forskningen
Ö-teorin föll som manna från himlen över biologerna i slutet av 1960-talet.
Teorin hade visserligen formulerats redan 1948 (Munroe 1948) men utan att
uppmärksammas särskilt mycket, tiden var inte mogen då. Den tilltagande
debatten om och medvetandet av miljöförstöringen och utarmningen av den
biologiska mångfalden under 1960- och 1970-talen medförde att samhället
ställde omedelbara krav på vetenskapssamhället och i synnerhet på ekologerna. Man förväntade sig att de skulle ge vetenskapliga råd och anvisningar om
hur olika naturvårdsproblem skulle lösas. Trycket från samhällets sida var
oerhört starkt, tiden bedömdes som knapp och det fanns ingen etablerad
forskningstradition inom dessa ämnesområden. 1963 publicerades Rachel
Carsons bok Tyst vår på svenska och naturvårdsproblematiken blev allmänt
känd och flitigt debatterad i tidningar och radio.
Det var i detta läge som biologerna gjorde analogin mellan oceaniska öar
omgivna av hav och ”habitatöar” omgivna av en ”matrix” (t ex produktionsskogar, åkermark). När Weldon Heald kallade olika bergstoppar med
avvikande fauna och flora i Arizona och New Mexico för ”sky islands” under
1967 såg många parallellen med ö-teorin och med denna homologisering fann
naturvården en ”vetenskaplig form” (Powledge 2003). Naturvårdsbiologin
blev nu, genom en enkel och elegant teoribyggnad, forskningsbar (”vetenskaplig”) och de öbiogeografiska teorierna blev dess teoretiska grundstomme. Ekologerna uppfattade teorin som ett nytt paradigm (Simberloff 1982, Powledge
2003). 1992 skrev en av de ledande ekologerna , J. Harper, att ”nature conservation has changed from an idealistic philosophy to a serious technology”.
Resultaten från otaliga undersökningar inom ö-teorins domäner fick
ganska snart också en självförstärkande och konsoliderande effekt eftersom
en liten yta generellt har färre arter än en stor, men naturligtvis av många olika orsaker. Det finns hundratals, kanske tusentals undersökningar som alla
visar att små ytor har färre arter med en mer ”utarmad” fauna och flora (färre specialister). Fragmentering av naturliga biotoper blev en central tes för
den första tidens naturvårdsbiologer.
Den stora genomslagkraft som ö-teorin fick blev särskilt kännbar i USA
och det var också där som naturvårdstillämpningarna formulerades (Diamond 1975b, Wilson & Willis 1975). Den svenska naturvården hade länge,
när det gäller områdesskyddet, en mer pragmatisk och ganska okomplicerad
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inställning till de olika ekologiska teorierna. De olika växt- och djurpopulationerna styrdes i denna begreppsvärld helt och hållet av statiska ståndortsfaktorer (miljörelaterade teorier, fig 3). Man hämtade huvudsakligen sin terminologi från olika växtsociologiska arbeten, t ex det nordiska seriebegreppet, och hade en vag föreställning att man skulle prioritera områdesskyddet
mot ”representativa” eller ”unika” habitattyper. I Natur 90 (Naturvårdsverket 1990), som var det första aktionsprogrammet för naturvård, sägs det t
ex (s 70) att ”säkerställandearbetet bör långsiktigt eftersträva en god representation bland de skyddade områdena av de bäst utformade landskap- och
naturtyper som förekommer i respektive naturgeografiska region”. Här talas
däremot inte om vad som egentligen är ”god representation” eller vilka
områden som är ”bäst utformade”. Denna naturvårdsbiologi uttalade sig inte
om växt- och djursamhällenas vetenskapliga natur och någon vetenskapligt
grundad urvalsprocess av naturområden eller design av enskilda reservat/nätverk av reservat har heller inte skett (Götmark & Nilsson 1992).
3.1.2 Ö-teorins underliggande antaganden
Ö-teorin förutsätter en ny syn på växt- och djursamhällen där spridningsrelaterade faktorer ersätter de nischrelaterade som annars var gängse under 1960och 1970-talen. Det betyder att artsammansättningen vid varje enskilt tillfälle
är slumpens verk, d v s resultatet av slumpmässiga utdöenden och slumpmässiga nykoloniseringar. Teorin inbegriper därför endast den s k”sample-effekten”
och det faktum att små populationer löper större risk att dö ut. Inga nischer
står ”tomma” eller är ”ockuperade” för eventuella nykomlingar och inga
interaktioner mellan arterna påverkar artsammansättningen. Detta synsätt
ansluter till Gleasons (1926) ”individualistiska samhällsbegrepp” som ser växtoch djursamhällen som öppna, ständigt föränderliga samhällen i icke-jämvikt.
MacArthur och Wilson var inte själva medvetna om det nya radikala synsätt på artsamhällena som var en förutsättning för deras ö-teori. Arterna i
deras teori saknar underförstått nischer men trots detta handlar en stor del av
deras bok från 1967 om interaktioner mellan olika arter. Konceptet med Koch r-selekterade organismer löper också som en vid den tiden ny och viktig
parallell röd tråd genom boken. Många ekologer brukar ange deras bok om
”ö-teorin” som upphovet även till detta koncept. K-selekterade arter kommer
oftast in sent i successioner eftersom de bl a har en låg reproduktionshastighet och en dålig spridningsförmåga medan de r-selekterade fungerar tvärtom.
Boken förfäktar således en teori med vissa speciella förutsättningar men argumenterar för den genom att åberopa resultat som kräver andra och motsägande förutsättningar! Förvirringen blev än mer total eftersom MacArthur
samma år beskriver en modell för samexistens mellan arter som bygger på att
minska nischöverlappet (species packing) (MacArthur & Levin 1967). Detta
innebär att alla till en början tolkade ö-teorin utifrån premissen att växt- och
djursamhällen var nischbaserade. Det är också intressant att notera att det
var MacArthur som gjorde ”Hutchinsons multidimensionella nisch” populär
genom sina studier av hur de nordamerikanska skogssångarna i släktet Dendroica delade upp lövträdens grenverk mellan sig (MacArthur 1958). Detta
nischkoncept är fortfarande det som lärs ut på våra skolor och universitet
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men i våra nordiska läroböcker brukar skogssångarna vara ersatta av olika
mesar där ett mycket liknande mönster finns. (Pleijel 2004).
Följden av detta blev att M&W:s ö-teori under de första 30 åren genomgående tillämpades och tolkades mot en bakgrund av nisch-relaterade organismsamhällen och att många forskningsresultat testades på ett felaktigt sätt. Simberloff insåg tidigt det nya och radikala med teorin samtidigt som han förkastade jämviksthypotesen (det kritiska testet på M & W:s teori) som en trolig
förklaring till art/area/isolationssambanden (Simberloff 1978, Connor & Simberloff 1978). Som den amerikanska forskargruppens ”svarta får” lyckades
han emellertid inte nå fram till den övriga forskarvärlden med detta budskap
delvis därför att naturvårdsapplikationerna gjorde ö-teorin omåttligt populär
(Diamond 1975a, Diamond 1975b, Gilbert 1980). Vilka mekanismer som
egentligen ledde fram till de ofta funna korrelationerna mellan artantal och
area/isolation började dock så småningom att diskuteras av allt fler (Soulé &
Simberloff 1986). En viktig och tidigt uppmärksammad skillnad var den mellan ytberoendet i sig (”sample effect”) d v s att små ytor har mindre arter av
rent statistiska skäl (är ett mindre ”stickprov”) och det faktum att större ytor i
stort sett alltid inkluderar fler biotoper (”the area effect”) (Connor & McCoy
1979, Wissel & Maier 1992, Whittaker 1992, Kohn & Walsh 1992).
3.1.3 Ö-teorin gav upphov till nya teorier
Det intressanta med ö-teorin var inte bara det att den kunde visa på sambanden mellan artrikedom, habitatarel och grad av isolering. I ljuset av denna
nya teori började ekologerna och naturvårdsforskningen också att studera
processer som spridning, nykoloniseringar och lokala utdöenden betydligt
mer ingående än tidigare. Dessa ämnesområden skulle senare komma att kallas spatial ekologi (Powledge 2003). Teorin påverkade på det sättet det ekologiska tänkandet genom att den identifierade biotopernas rumsliga fördelning
som en viktig faktor vilken bestämde storleken på populationer och artantalet i växt- och djursamhällen (Harrison & Bruna 1999). Man brukar säga att
under 1960 och 1970-talen ersattes en statisk ekologi och naturvårdssyn av
en dynamisk (Simberloff 1982, Meffe & Carroll 1997, Wu & Loucks 1995,
Heywood & Iriondo 2003). Man ställde upp icke-jämviksteorier mot de
gamla jämviktsteorierna.
Ö-teorin har ingalunda spelat ut sin roll som vetenskaplig teori. Det publicerades till exempel ett helt temanummer om teorin i tidskriften Global Ecology & Biogeography år 2000 och det sägs där bland annat att den fortfarande är lika fundamental som Hardy-Weinbergs jämviktsmodell är inom genetiken.
En aktuell och för närvarande flitigt debatterad utväxt från öteorin är
Hubbells och Bells (2003) teorier om artrikedomen och dess förutsättningar
(se fig 3). Hubbell prövar i sin nya modell att formalisera MacArthurs och
Wilsons ö-teori som en noll modell samt binder ihop den med biogeografiska
och evolutionära processer till en ”enhetlig neutral teori”. En noll-modell i
detta sammanhang är en modell som genererar ett mönster men som saknar
en mekanism, d v s den har ingen orsak, utan är ett verk av ”slumpens skördar”.
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Hubbell (2001) benämner de växt- och djursamhällen som är en förutsättning för hans egen teori och ö-teorin med termen ”öppna”. De olika fragmenten (öarna) har i denna typ av växt- och djursamhällen vid varje enskilt
tillfälle en unik artsammansättning. Anledningen till hur de kan ha det – trots
att alla arter ”finslipats” till sina specifika nischer genom evolutionen – förklarar han med att alla naturområden utsätts för ”ecological drift”, d v s
arterna förlorar successivt sina specifika ståndortskrav och typiska interaktionsmönster. På lång sikt innebär detta att alla växt- och djursamhällen förlorar sin karaktär. Flera paleontologer har också pekat på att detta har skett i
historien. I europeiska fossillager från den senaste istiden hittar de exempelvis
artkonstellationer som verkar ”udda” med våra ögon i dag, t ex leopard och
myskoxe, hyena och ren eller halsbandslämmel och hamster. Även vegetationen uppvisar ett liknande mönster (Guthrie 1984).
I Hubbells teori försvinner också dualismen fastland – fragment (se Hailas
kritik nedan) och ersätts med ett ständigt föränderligt metasamhälle. Artrikedomen beror ytterst på storleken av och artbildningsprocessen i det speciella
metasamhället, vilket motsvarar MacArthurs och Wilsons ”fastland/skärgård” och ”den regionala artpoolen” i den s k ”species-pool hypothesis”(se
detta textavsnitt). Mekanismen som styr den lokala artrikedomen är dock
inte, annat än helt sekundärt, lokala utdöenden/återkoloniseringar. Hubbells
”fundamentala artbildningshastighet,” som är det som ytterst bestämmer
artrikedomen på enskilda lokaler, är en oerhört långsam och svårstuderad
process men korrelerad med storleken och utbredningsmönstet på regionens
metasamhälle. Lokala faktorer (öns storlek och isoleringsgrad) har ersatts av
regionala (metasamhällets storlek och ålder).
Teorin om ”öppna växt- och djursamhällen” är möjlig att testa till exempel genom att undersöka om en viss given artsammansättning inom en
”guild” eller en funktionell grupp är ett resultat av slumpen eller om vissa
mönster (”assembly rules”) regelbundet uppstår t ex till följd av interaktioner. Artsammansättningen kommer då att på ett förutsägbart sätt avvika från
slumpmässiga sammansättningar. (Se avsnittet om funktionella grupper och
guilds). Metoden att jämföra verkliga artsammansättningar mot teoretiska
slumpmässiga artkonstellationer, som inom ekologin kallas för ”neutrala
samhällen” eller ”null communities”, har blivit vanlig under senare tid (Connor & Simberloff 1979, Gotelli & Graves 1996).
Så här i efterhand kan vi konstatera att M&W:s ö-teori i sin strikta matematiska form endast uttalar sig om den statistiska sample-effekten och om
stokastiska populationsparametrar. Man har sett förhållandet att M&W:s öteori egentligen ”bara” består av statistiska nödvändigheter, utan egentlig
mekanism, som en svaghet (Gilbert 1980, Williamson 1989) och att den därmed blir ”trivial”. Arterna beter sig som molekyler enligt den allmäna gaslagen. MacArthur och Wilson trodde att den viktigaste underliggande mekanismen var biotophypotesen men den mekanismen leder inte logiskt till ö-teorins
förutsägelser. Det var först efter det att man insåg de reella underförstådda
antagandena (spridningsbaserade växt- och djursamhällen) som man kunde
testa den. M & W:s teori kunde av dessa skäl inte integreras på ett bra med
den övriga teorikroppen inom samhällsekologin förrän helt nyligen.
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Det kan verka ologiskt att man i dag inom ekologin och naturvårdsbiologin använder sig av olika grupper av modeller som dessutom tycks motsäga
varandra – spridningsbaserade modeller och nischbaserade modeller liksom
jämvikts- och icke-jämviktshypoteser. Man behöver då inse att alla dessa
modeller bara är kraftiga förenklingar av en ytterst komplex verklighet och
att olika typer av förenklingar är nödvändiga. Det tycks dessutom vara så att
de spridningsbaserade teorierna fungerar bäst i större skala, 25 ha och uppåt,
medan de nischbaserade teorierna ofta har en bra förutsägbarhet i mindre
skala. Jämvikts- och icke-jämviktsmodellerna har säkerligen en liknande relation till olika skalor så att jämviktsteorier oftast är mest tillämpbara i en större skala. De försök att smälta samman de olika teorierna bygger också på att
man kan studera samma fenomen i olika skalor (Lortie m fl 2004).

SAMMANFATTNING / SLUTSATSER
MacArthurs och Wilsons öbiogeografiska teori har visat sig vara en bra
teori enligt ett ”klassiskt” mönster d v s:
• Den är synnerligen produktiv – teorin kan sägas vara moder till,
eller har starkt inspirerat t ex metapopulationsteorierna, K- och rstrategier, PVA-analyser, SLOSS-debatten, NSS-studierna, teorier om
livshistoriestrategier, bristanalyserna etc.
• Den är vacker och elegant.
• Den har genom sin fokusering på vissa centrala processer i naturen
starkt bidragit till den moderna ekologin och naturvårdsbiologins
framväxt och snabba kunskapsuppbyggnad. Efterhand har den
ursprungliga teorin och dess mekanismer omtolkats och den har
också, alltsedan konceptet med ”habitatöar” uppfanns, gett många
och viktiga bidrag till den praktiska naturvården.
• MacArthurs och Wilson trodde själva att den mekanism som orsakade
art/areamönstret var den s k biotophypotesen trots att den är logiskt
oförenlig med öteorin. I senare utvecklingar av ö-teorin har man därför
ersatt denna mekanism med mekanismer som är förenliga med ”öppna” samhällen.
En viktig slutsats från Hubbells teori är att:
• I ett fragmenterat landskap är i det mindre fragmentet en vanlig art
vanligare och en sällsynt art sällsyntare jämfört med det större. Därför blir det också enligt denna nya neutrala teori de sällsynta arterna
(oavsett egenskaper) som lättast kan försvinna.
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3.2 Ö-teoriernas innebörder för naturvården
Det finns många bra och välkända sammanfattningar av naturvårdsbiologin
från epoken (1970-1990), dels i form av en lång rad engelska och amerikanska läroböcker, antologier och artiklar, men även på svenska som t ex Bengtsson m fl 1982, Larsson 1987 och 1991, Järvinen 1988 och Hansson 1992.
1980-talets rekommendationer från forskarna (även de svenska) till de
naturvårdande myndigheterna var i stort sett baserade på de ö-biogeografiska
teorierna och bygger i stora drag på Diamonds arbeten (Diamond 1975a,
Diamond 1975b, Gilbert 1980, Gilpin & Diamond 1980, Gilpin & Diamond
1984).
I Bengtsson m fl (1982) finner man sju olika rekommendationer nämligen:
• Avsätt hellre större reservat än mindre
• Det är bättre med ett litet avstånd mellan reservaten än ett stort.
• Förkorta avståndet mellan befintliga större reservat med hjälp av små
(stepping stone lokaler).
• Bind ihop närbelägna reservat med biotopkorridorer.
• Hellre ett runt reservat än ett avlångt i ett ”homogent” område för att
minimera kanteffekter.
• Om en reservatsyta skall ökas bör den snarare öka med 100 procent än med
10 procent .
• Anpassa reservatsgränserna till naturen och inte till ägogränserna.
I Järvinen (1988) finns ockå en mycket liknande samling rekommendationer
(sid 164 ff):
• Ett stort område är bättre än ett litet.
• Det är bättre om den skyddade arealen är samlad i ett stort område än om
samma areal är splittrad i flera små.
• Det är bättre med ett litet avstånd mellan reservaten än ett stort.
• Förkorta avståndet mellan befintliga större reservat med hjälp av små.
• Bind ihop närbelägna reservat med biotopkorridorer.
• Hellre ett runt reservat än ett avlångt i ett ”homogent” område.

SAMMANFATTNING / SLUTSATSER
De rekommendationer som följde av ö-teorin gäller i många sammanhang fortfarande, men som dagens naturvårdsbiologer ser det inte i första hand betingade av lokala slumpmässiga utdöenden och efterkommande återkoloniseringar. De mekanismer som ger upphov till mönstret i
art/area-relationer är dubiöst beskrivna i orginalmodellen och betydligt
mer komplexa i verkligheten (se fig 9). Det är därför angeläget att ta
vara på de nya rön som den kritiska forskningen gett och som beskrivs i
det följande.
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3.3 Kritiken mot olika naturvårdstillämpningar
av ö-teorin
Naturvårdsöversättningen från ö till habitat-ö haltar betänkligt av flera olika orsaker och i den skala och i de miljöer där den nordiska naturvården
agerar hamnar modellen ibland långt från verkligheten (Brown & Lomolino
2000). Många forskare kritiserade också det alltför enkla tolkandet av
teorin som var vanligt under den första tiden i naturvården. En tidig kritisk
genomgång av naturvårdsapplikationerna av ö-teorin finns i Margules m fl
(1982). Han nämner tre olika applikationer där man brukar utnyttja öteorin nämligen att 1) ett stort reservat är bättre än flera små med samma
yta, 2) när man vill arrangera ett nätverk av reservat, 3) när man vill tillskapa en optimal geometri på enskilda reservat. I alla dessa avseenden är resultaten starkt beroende av vilka organismgrupper och habitat man studerar.
Resultaten kan också bli helt olika i olika spatiotemporala skalor. En avslutande slutsats i Margules rapport var därför att ö-teorin endast hade ett
begränsat värde inom naturvården. Denna slutsats innebär dock att man
kastar ut barnet med badvattnet!
En mer modern, sammanfattande, och ganska kritisk artikel är skriven av
Haila (2002). Han konstaterar inte bara att ö-teorin inte alltid stämmer utan
försöker också förklara varför den inte gör det. Några viktiga invändningar –
så som de framställs i Haila – mot den tidiga naturvården med dess fokusering på en alltför enkel tillämpning av de öbiogeografiska teorierna och till
den relaterade modeller är följande:
1. Teorin förutsätter en total kontrast mellan ”habitatöarna” och deras
”matrix”. Det är uppenbart att detta stämmer endast i några få specialfall.
Skärgårdsöar och limniska djursamhällen i sjöar är exempel på naturområden med skarp kontrast – i enlighet med modellen – medan skogsfragment
ofta har en mer utsuddad skillnad mot ”matrixen” (Thorell 2003). En av
anledningarna till att man har bortsett från detta kan vara den underliggande
idén om en stark kontrast mellan människopåverkad natur och ursprunglig
vildmark. Dualismen mellan kultur och natur har ju djupa idéhistoriska rötter i de västerländska samhällena.
Detta synsätt – där reservatens omgivningar ses som en biologisk öken –
har också inneburit att studier av den brukade naturen har varit få och att
mångfalden i de brukade naturtyperna bör studeras mer ingående i framtiden. De flesta arter utnyttjar matrixen på ett eller annat sätt men betydelsen
av detta kan inte alltid avgöras med nuvarande kunskaper.
2. Två grundläggande förutsättningar inom den tidiga forskningen som studerade öbiogeografi med naturvårdsinriktning och artförekomster i fragmenterade landskap var (enligt Haila) förekomsten av ett ofragmenterat referenslandskap och en natur som befinner sig i jämvikt. Att bägge dessa förutsättningar är felaktiga är numera uppenbart men konsekvenserna av detta blev
inte problematiserade inom naturvårdsbiologin förrän på 1990-talet (Lawton
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1997). Hypoteserna om de ”slutna och väldefinierade” växt- och djursamhällena – mättade samhällen i jämvikt – övergavs inom den teoretiska ekologin
under slutet av 1900-talet (Wu & Lucks 1995) men denna natursyn var samtidigt en av hörnstenarna inom den tidiga öbiogeografiska teorin såsom den
framstår i dess naturvårdsbiologiska tappning (som det artmättade fastlandet). Flera ord och begrepp som hör till detta ” mainland/island perspektiv””
lever fortfarande kvar inom naturvårdsbiologin. I Löfgren & Andersson
(2000) talas det t ex fortfarande om ”biotoper som utvecklas till full mognad” och om ”fulländade biotoper”.
Om det i det ofragmenterade referenslandskap överallt sker dramatiska
svängningar av olika arters förekomst och frekvens då blir artantalet vid en
given yta inte längre enbart beroende av storlek och grad av isolering och inte
längre enbart beroende av lokala utdöenden och återkoloniseringar. Om scenariot i referenslandskapet är väldigt oroligt så kanske de ursprungliga ”öbiogeografiska” faktorerna (lokala utdöeenden, lokala återetableringar) spelar
underordnade roller.
HAILAS KONCEPTUELLA DUBBELBILD • Fig 2

En natur
i jämvikt

Verkligheten enligt
M & W:s öbiogeografiska
jämviktsmodell

En mer komplex
natur som inte
är i jämvikt

Avsaknad av total
kontrast mellan
habitatön och matrixen

Total kontrast mellan
habitatön och matrixen

FIG. 2 Fastland/skärgårdsperspektivet inom den tidiga naturvården
Naturvårdarna försöker ofta förklara naturen med modeller som passar in i det övre, högra hörnet i bilden. Detta innebär ett fastland/skärgårdsperspektiv i den meningen att naturen är i jämvikt och det
finns en skarp kontrast mellan habitatön och matrixen (omgivningen). Den faktiska verkligheten kanske
i själva verket bättre kan beskrivas med modeller som passar in i det nedre vänstra hörnet där naturen
inte befinner sig i jämvikt och där lokala och regionala faktorer påverkar varandra ömsesidigt.

3. Art/area-sambandet har visat sig vara orsakat av ett konglomerat av flera
olika faktorer, delvis med motsatta effekter och det har också visat sig att helt
olika faktorer verkar i olika skalor (Gotelli & Graves 1996, Haila 1999). Det
visar sig också, när man tittar på ett antal olika undersökningar, att man
ibland finner ett starkt art/area samband men också att detta kan saknas efter35
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som artrikedomen beror av många olika faktorer, varav en del är oundvikliga
eller ”triviala” (sample-effekten). Några exempel får klargöra vad jag menar.
Studier av lövskogsbestånd på kontinenten och i England visar som regel
en klar korrelation mellan artrikdom och skogsareal (Dzwonko 1993, 2001,
Dzwonko & Loster 1988, 1989, 1992, Zacharias & Brandes 1990, Peterken
1983, Grashof-Bokdam 1997 och Honnay m fl 1999). Eftersom många lövskogsväxter är dokumenterat mycket svårspridda kan dessa samband förmodlingen inte förklaras särskilt väl med M&W:s ö-teori. Den förutsätter
nämligen att artantalet i varje enskild skog beror av en kontinuerlig process
av lokala utdöenden och nyetableringar. De höga artantalen i vissa skogsavsnitt kan däremot bero på speciella ståndortsfaktorer eller vara av reliktnatur.
Sentida studier av ängs- och hagmarker i Danmark har funnit goda korrelationer mellan yta och artantal (Bruun 2000, 2001) men i svenska studier
har de saknats (Eriksson m fl 1995a). Skillnaden kan bero på att de danska
ängs- och hagmarkerna är ett resultat av en fragmentering som skedde för
länge sedan medan den svenska habitatminskningen har skett relativt nyligen
och att artstocken där ännu inte befinner sig i ”jämvikt”. Om detta stämmer
blir slutsatsen att M & W:s modell får en sämre förutsägbarhet i naturlandskap som befinner sig i en snabb förändring.
En sammanställning av antal epifytiska lavar mot lövskogobjektens areal i
sydsvenska lövskogar gav inte heller några bra korrelationer (Arup m fl
1999) och detta beror förmodligen på att ytorna inte är jämförbara. De flesta
skillnader beror sannolikt på att lokalerna har olika kvalitéer. Skillnaderna
kan också bero på att lokalerna befinner sig i vitt skilda landskapstyper.
Exemplen visar hur svårt det är att förklara skillnader i artrikedomen mellan olika skogsområden eftersom denna beror av många olika delvis överlappande orsaker. Art-area sambandet (större yta – fler arter) är ett mönster som
ofta återfinns i naturen men de bakomliggande orsakerna är av flera olika slag.
4. Flera faktorer medverkar med negativa effekter vid en fragmentering. Vid
en fragmentering sker med nödvändighet också en minskning av biotopens
yta och den minskningen är ofta betydande. Den klassiska bilden av fragmentering – som sedan den trycktes 1956 regelbundet har återgetts i mängder av
böcker om naturvårdsbiologi och landskapsekologi – är Curtis bilder av skogarnas utbredning och geometri i en del av Wisconsin i USA. Det mest framträdande i dessa bilder är dock den kraftiga habitatminskningen – långt över
90 procent – av den totala ytan med skog i området! I starkt fragmenterade
landskap har också varje fragment märkbara randeffekter från omgivningen
och utgör därmed en sämre livsmiljö för många arter genom att de är så små.
I dessa landskapstyper blir också varje fragment relativt långt isolerad. Det är
inte alltid lätt att särskilja dessa processer.
5. Alla biotoper är också under ”naturliga” förhållanden fragmenterade. Det
är inte alltid lätt att särskilja en naturlig fragmentering orsakad av olika
naturliga störningsregimer från de av människan introducerade. Det blir därmed ibland svårt att veta vad som är ”bra eller dåligt” sett ur olika organismers perspektiv.
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6. Kanteffekter kan vara av helt olika slag beroende på vilka organismgrupper
man studerar. Ett ökat predationstryck av framförallt olika kråkfåglar i skogskanterna verkar negativt på en del fåglar (men är bra för kråkorna) samtidigt
som dessa skogsbryn kan vara livsnödvändiga biotoper för andra arter.
7. I mycket små populationer blir olika slumpmässiga förlopp viktiga och de
beror inte av faktorer som areal eller avstånd till närmsta biotop-ö. De stokastiska faktorerna blir alltmer viktiga ju mindre populationerna och områdena blir vilket bl a får till följd att relaxationstiden (tid till jämvikt) blir kortare i små områden, d v s artrikedomen sjunker snabbare ned till sin ”jämviktsnivå”. Det är också de slumpmässiga faktorerna som bidrar till att en
liten population löper mycket större risk att dö ut (Berger 1990, Petterson
1985b). Detta innebär att ö-teorin inte går att tillämpa i en alltför liten skala.
8. Fragmenteringsprocessen beskrivs ofta i litteraturen som om den ger likartade effekter på vitt skilda arter trots att olika organismgrupper och biotoper
reagerar helt olika – ibland på motsatt sätt – på dessa förändringar (Harris
1984, Debinski & Holt 2000, Haila 2002). En kungsörn nyttjar inte ett landskap på samma sätt som en liten vedlevande svamp och de reagerar på helt
olika sätt gentemot landskapsförändringar.
Enligt Debinski & Holt beror många ”udda” forskningsresultat inom detta forskningsfält (fragmentering och artförekomster) på att man har (a) valt
fel skala för de studerade arterna så att de med största lätthet rör sig mellan
fragmenten eller utnyttjar dem i kombination med ”matrixen” och att (b)
artenas beteende förändras under de ganska kortvariga experimenten som ett
svar på inducerad fragmentering. Små däggdjur och vissa fåglar kan exempelvis initialt få en högre täthet i fragmenten. Vissa långlivade arter som t ex
många perenna klonväxter (c) hinner inte heller svara inom fragmenteringsförsöket. I en del långtidsförsök har det visat sig att dessa svårigheter med initiala turbulenser delvis kan övervinnas.
Ö-TEORIN INTEGRERAS MED ANDRA TEORIER
Sambandet mellan artantal och areal betraktas trots allt som ”en av ekologins
få genuina lagar” (Schoener 1976) och biologerna har försökt att förklara
detta samband i över 100 år nu (McGuiness 1984). M & W:s ö-teori är den
mest berömda bland de modeller som försöker att förklara detta samband
och den blev också tidigt ett viktigt fundament inom naturvårdsbiologin
(Wilson & Willis 1975, Brown & Lomolino 2000).
Vi kunde i detta kapitel se att den tidiga kritiken (Gilbert 1980, Margules
1982, Williamson 1989) tog sin utgångspunkt i det faktum att eftersom
M & W:s ö-teori ibland inte kan förklara studerade händelseförlopp så är den
felaktig. Detta ledde till att en del forskare förkastade teorin i sin helhet och
missade därmed allt det som teroin faktiskt förklarade och förutsade på ett
riktigt sätt.
Den senare kritiken försöker däremot att reda ut varför teorin tycks ha ett
bra förklaringsvärde i vissa situationer och mindre bra i andra (Haila 2002).
När man läser denna senare kritik blir det också uppenbart att ö-teorin inte
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förklarar allt som har med artrikedom på olika platser att göra och att det
finns flera andra viktiga faktorer som också är korrelerade med de lokala artsammansättningarna. I den ”verkliga naturen” sker de olika processerna
samtidigt och sammanblandade vilket gör att fakta ofta tycks ”stödja” men
ibland ”motsäga” ö-teorins förutsägelser (Lomolino 2000).
Ö-teorin har ett bättre förklaringsvärde i vissa skalor och för vissa organismer. Olika problem med för små öar eller öar som har ändrat sin areal
eller isolationsgrad har nyligen diskuteras i ex Gilbert (1980). Teorin stämmer också ganska dåligt när man ska förklara storskaliga mönster över evolutionär tid (Heaney 2000). Ibland har man försökt att komma förbi detta problem genom att tala om ”darwinistiska öar” kontra ”fragmentöar” (Gillespie
& Roderick 2002). Det är i detta perspektiv vi kan se Hubbells nya teori som
ett försök att utvidga ö-teorin och göra den mer generell (Hubbell 2001).
I dag förklarar vi lokal artrikedom som ett samspel mellan evolutionära,
regionala och lokala faktorer där parametrar som lokal populationsstorlek,
lokala utdöenden och lokala invandringar är viktiga och i allt väsentligt sker
enligt det mönster som M & W:s ö-teori förutsäger. Samtidigt sker dock
många andra processer som utestänger eller gynnar olika arter. M & W:s ömodell har därför byggts in i och kompletterats med en lång rad andra faktorer (filter) till en ny mer komplex modell som vi kan kalla för ”filter-modellen” (se fig 9).

SAMMANFATTNING / SLUTSATSER
M & W:s ö-teori har visat sig ha ett fundamentalt och stort värde inom
naturvårdsarbetet trots att det enkla sambandet mellan artantal och areal
eller grad av isolering ofta överlagras och ”suddas ut” genom en rad andra
och lika viktiga processer i naturen.
Naturvårdsöar skiljer sig ibland mycket från riktiga öar och ”matrixen” har ofta en mycket stor betydelse för olika arters överlevnad. Den relativa skillnaden mellan olika naturvårdsöar och deras matrix kan variera
mycket. En bokskogsö i en granplantering är i högre grad en ö än om den
omges av annan bokskog som – i bästa fall – sköts med god naturhänsyn.
Vid undersökningar som sker under en kort tidsperiod eller i alltför
liten (eller stor) skala upptäcks inte alltid de verkliga effekterna av fragmentering.
Olika arter kan reagera på vitt skilda sätt gentemot kanteffekter och
fragmentering (Haila 2002). Naturvårdsproblematiken är därför av olika
slag för ekologiska grupper med olika livshistorier. Ett nätverk av reservat
kan därför inte vara optimalt för alla olika organismgrupper samtidigt.
M & W:s ö-teori har i dag inkluderats i en större mer komplex modell
som försökar att förklara den lokala artsammansättningen och rikedomen
och som i denna rapport kallas för filter-modellen.

38

N AT U R V Å R D S V E R K E T
Rapport 5452 • Naturvårdsbiologisk forskning

4. Sammanfattning över de
ekologiska teoriernas utveckling inom samhällsekologin
Ett bra sammanfattande försök att beskriva ekologins skilda teorigrupper har
skrivits av Franzén (2002) och delvis med det arbetet som grund har jag gjort
en skiss över hur de olika samhällsekologiska och naturvårdsbiologiska teorierna hänger ihop, utvecklades ur varandra och skiljer sig (fig 3). I bilden
ingår även den mer sentida forskningens teorier som nämns i kap 5. Hela
kapitel 4 är således att betrakta som en förklarande bildtext till denna figur.
Miljörelaterade teorier – den undre kommaformade grenen
Under 1600- och 1700-talet fick Västeuropas intellektuella elit en alltmer
mångfacetterad bild av jorden växt- och djurvärld och behovet av att klassificera både arter och vegetation blev alltmer kännbar. Ur detta behov föddes
både Linnés binära nomenklatur och den tyska geobotaniken. Dessa kunskaper utvecklades så småningom bland annat till en rent beskrivande vegetationslära som kallades för samhällslära eller växtsociologi. Den utvecklades i
lite olika varianter i olika länder och den nordiska skolan lever fortfarande
kvar genom det nordiska seriebegreppet (äng, hed, myr och stäpp). Den centraleuropeiska traditionen har på senare år fått en förnyad akualitet i Sverige
eftersom Natura 2000-nätverket till stora delar bygger på detta klassificeringssystem.
Geobotaniken var från början inriktad på marklära och sambandet mellan växtförekomster och enskilda ståndortsfaktorer (en slags botanikens
”klimatlära”). Bland ståndortsfaktorerna betonades de abiotiska i förhållande till de biotiska. Bland vegetationstyperna betonades starkt statiska s k
klimaxsamhällen på bekostnad av mer tillfälliga artsammansättningar stadda
i snabb förändring (successionssamhällen). Den klassiska växtsociologin
utvecklades så småningom till att omfatta s k gradientanalyser och vegetationsanalyser med hjälp av multivariat statistik.
Den övergripande frågan som dessa vetenskapsgrenar försöker att besvara är hur (på vilket sätt) vegetationen varierar globalt, regionalt och lokalt.
Växtsociologin och geobotaniken var rent beskrivande och vegetationens
variation ses som unik och utan underliggande ”processer” – det rådde en
statisk spegelbild mellan ståndorten och dess vegetation. Artsammansättningen var, åtminstone före Darwin och evolutionsläran, resultatet av en unik
skapelseakt.
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TEORIERNAS UTVECKLING OCH SAMBAND INOM SAMHÄLLSEKOLOGIN • Fig 3
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FIG 3: Teoriernas utveckling och samband inom samhällsekologin
Figuren har inga axlar utan är ett försök att samla besläktade teorier inom samhällsekologin i tre olika
”grenar”. Varje gren har en fetstilad versal huvudrubrik. En gren har dessutom två underrubriker nämligen den som innefattar nischteorier.
Sidogrenen med icke-jämviktsteorierna har lagts över den gren där spridningsteorierna finns. Detta indikerar att de teorierna skenbart och ytligt påminner mycket om varandra. I en lotterimodell beter sig de olika
arterna precis som i ett nischlöst, öppet samhälle, men bara så länge som störningar sker i en ”lagom takt”.
För att karaktärisera grenarna är ”stödord” inlagda som kan vara en person, en term eller en hypotes.
Personnamn har satts med kursiv stil och två inom den tidiga biologin mycket viktiga personer (Linné
och Darwin) är markerade med fet stil. Vissa personer ligger i basen av de olika grenarna. De var viktiga när de teorierna först formulerades även om de (som Darwin) fortfarande kan ha ett stort inflytande
på utformningen av nya hypoteser. Det finns således en viss men inte konsekvent kronologisk ordning
på de olika stödorden. Hypoteser eller personer som kom till eller var verksamma i sen tid finns företrädesvis i grenarnas övre (distala) ända. Vissa hypoteser som är viktiga i naturvårdssammanhang men
som inte är att betrakta som teorier inom samhällsekologi ligger utanför grenarna men intill den teorigrupp som de är närmast ”besläktade” med. Populationsgenetiken ligger således vid basen av spridningsteorierna och beteendeekologin vid basen av nischteorierna.
Vissa hypoteser ( t ex kontinuitet) har influerats starkt av flera olika teorigrupper och de ligger utanför
grenarna men med pilar från dessa. Teorigrupperna har också påverkat varandra så att Diamond –
som var en forskare i gruppen kring MacArthur och Wilson – lanserade nya hypoteser som bäst platsar
bland nischteorierna. Det går därför en pil mellan de båda teorigrupperna vid hans namn. Av liknande
skäl finns det också pilar från de miljörelaterade teorierna till nischteorierna.

Darwins utvecklingslära och ur den utvecklade teorier
– de övre grenarna
Evolutionsläran och Darwin förändrade biologin i grunden även om det tog
över hundra år innan evolutionsteorin fick en vetenskapligt förankrad mekanism (Uddenberg 2004). Växt- och djursamhällena styrdes i denna nya värld
av ständigt verkande naturlagar och logiska orsakssamband som ledde till att
de sakta men säkert förändrades. Vegetationen och djurvärlden betraktades
nu som naturligt utvecklade system där de olika arterna har anpassat sig och
utformats till att bli det de är i dag genom det som vi kallar evolutionen. Det
är därför isbjörnen är vit, polarharen har korta öron och giraffen har en lång
hals. Naturlagarna verkar dessutom likformigt över tiden, d v s samma lagar
som gällde under t ex dinosauriernas tid verkar alltjämt och på samma sätt.
En viktig uppgift för biologerna blir nu att förklara varför växt- och djursamhällena ser ut som de gör genom att beskriva de evolutionära processer som
har format dem till deras nuvarande utseende och beteende. Arterna har blivit
anpassade – var och en till sin speciella miljö.
Det finns nu två olika, men inbördes relaterade, huvudgrupper av modeller och hypoteser som försöker blottlägga dessa samband (se fig 3). De har
ritats som en Y-formad utväxt med Darwin och evolutionsteorin i dess basala
del.
I det vänstra grenen på Y-et återfinner vi en grupp teorier som ser de olika
arternas spridningsmönster och förökningstakt som de viktigaste strukturerande faktorn. Det är de teorier som minst knyter an till Darwin och darwinismen och de motsäger faktiskt delvis darwinistiska (men inte evolutionsbiologiska) teorier. Konkurrensen mellan och inom arter med åtföljande selektion är inte så framträdande i denna teorigrupp och arterna saknar i princip
nischer. De kallas gemensamt för ”spridningsteorier”.
I den högra Y-grenen finns den grupp av teorier som har kommit att
dominera den ekologiska forskningen under hela 1900-talet – ”nischteorier”.
I denna begreppsvärld har varje art anpassat sig till sin miljö (inklusive till
alla samexisterande arter) genom att monopolisera (utforma) en unik nisch.
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Arten passar därefter in i sin miljö som en pusselbit i ett pussel. Varje art eller
varje egenskap hos arterna anpassar sig med tiden och blir alltmer ändamålsenlig eller effektiv. Arterna är, som Fagerström (1995) säger ”dömda att
vandra (uppåt ) på det adaptiva berg där de en gång hamnat”. Ett lejon kan
bara bli mer lejon och en zebra kan bara bli mer zebra. En indirekt följd av
detta synsätt blir att växt- och djursamhällena med tiden blir statiska strukturer i jämvikt. Vid toppen av varje adaptiva kulle slutar evolutionen om inte
miljön förändras. Att det ändå finns arter som inte är perfekt anpassade till
sin miljö förklarar man med att evolutionen sker mot den speciella historia
och den variation som varje art har - ett fenomen som man har kallat för Kajsa Warg-principen. Detta synsätt har kritiserades hårt inom biologin på 1980och 90- talen och i en berömd artikel kallades biologer med detta synsätt för
”adaptationister” (Gould & Lewontin 1979, Mayr 1983, Queller 1995).
Nischteoriererna förutsätter åtminstone i en fundamentalistisk tolkning
”slutna samhällen”d v s växt- och djursamhällen där varje art ”har sin plats”.
I M & W:s bok (1967) finns detta synsätt och de menade där att små (tillfälliga) öar har mer r-selekterade och stora (permanenta) öar mer K-selekterade
organismer. K-selekterade arter kommer oftast in sent i successioner eftersom
de bl a har en låg reproduktionshastighet och en dålig spridningsförmåga
medan de r-selekterade fungerar tvärtom.
Teorin om K- och r-selekterade organismer startar med vissa funderingar i
ett arbete av MacArthur (1958) där han försökte förklara varför vissa skogsångare (Dendroica) regelbundet lade fler ägg än andra arter i samma släkte.
Detta formulerades sedan som en hypotes i boken om de öbiogeografiska teorierna (MacArthur & Wilson 1967). I sin ursprungliga tolkning är detta en
evolutionär hypotes om täthetsberoende naturlig selektion men den kom
snart att bli ett begrepp som kunde förklara de r- respektive K-selekterade
arternas olika uppträdande i en succession (MacArthur & Wilson 1967).
Teorin har också använts till att dela in arter i grupper med olika livshistoriestrategier (Southwood 1977). Begreppets historia förklaras bra i Boyce
(1984).
Artsammansättningen på habitatöar av olika ålder och storlek blev därmed ett specialfall av den allmänna regel som säger att miljön formar organismernas livshistoriestrategier. På stora (och eller äldre) öar finns det arter med
andra kvalitéer (funktionella grupper) och framförallt fler specialister. En del
av dessa specialister kan ha en nyckelroll i ekosystem (nyckelarter) och en
förlust av dem drar med sig många andra arter i fallet (dominoeffekter). Tillsammans med olika parametrar från metapopulationsteorin sammanfattades
de olika nischbaserade teorierna ganska snart till en ny modell – ”the theory
of habitat templet” (Southwood 1977). Denna teori kan sägas beskriva en av
de mer grundläggande naturlagarna som den interaktionsbaserade grenen
inom ekologin vilar på i dag (Korfiatis & Stamou 1999, Statzner m fl 2001).
Man brukar kalla denna grupp av teorier för jämviktsteorier.
Eftersom olika typer av störningar med efterföljande turbulens i växt- och
djursamhällenas artsammansättning och struktur visade sig vara mycket vanliga avknoppades snart en ny grupp av teorier som tar sin utgångspunkt i dessa störningar – icke-jämviktsteorierna. Dessa är egentligen en förutsättning
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också för att kunna förklara större kvalitativa förändringar i naturen. Arterna ”sveps” bort från sina adaptiva berg och måsta starta på något annat ställe. Den adaptiva vandringen som sedan tar vid är dock till sin natur identisk
med den som sker i de nischbaserade teorierna och därför kan man säga att
icke-jämviktsteorierna tar sin utgångspunkt i jämviktsteorierna – de är två
sidor av samma mynt. Debatten om punktualism och gradualism inom evolutionsbiologi ansluter till denna problematik (Brood 1982).
Även den autekologiska forskningen (forskning inriktad på en art) påverkades starkt av Darwin och evolutionsteorins hypoteser och utvecklandet av
populationsekologi, beteendeekologi och evolutionsekologi kan ses som en
logisk följd av denna påverkan. De nya influenserna kom väldigt sent till de
gamla vetenskaperna ekologi och etologi via den s k ”nya syntesen” (eller
neodarwinismen) på 1950-talet (Ulfstrand 1985, Uddenberg 2004).
Denna forskningsinriktning uttalar sig inte om växt- och djursamhällenas
natur och ligger därför utanför ”grenarna” i diagrammet. I samband med att
populationsekologin växte sig stark minskade samhällsekologin i betydelse och
denna förskjutning av forskningens fokus har jag kallat för ”flykten från samhällsekologin”. Denna förskjutning blev också märkbar inom naturvården där
det autekologiska perspektivet dominerar i dag och där metapopulationsdynamik, naturvårdsgenetik och PVA-analyser är viktiga ingredienser. Vid PVA-analyser plockar man dock uppgifter från alla delar av ekologin i dag.
En kvantitativ sårbarhetsanalys (Population Viability Analysis - PVA-analys) innebär att man låter en dator utföra simuleringar av en modell som
beskriver artens populationsdynamik (ökningar och minskningar över tiden) i
en förmodad framtida situation (Kindvall 1998).
Modellen ”matas” därför med ganska olika typer av data:
1. Demografiska data. Detta är data över en arts reproduktion, mortalitet,
immigration och emigration. Dessa data matas in i form av matriser där
man sedan gör sannolikhetsberäkningar med diverse utarbetad matematik.
2. Genetiska data. Genetiska aspekter som sannolika förändringar i vissa
allelfrekvenser kan modelleras t ex i dataprogrammet VORTEX.
3. Miljödata. Här matas in uppgifter om befarade men oförutsägbara fluktuationer i miljön liksom kända och förmodade framtida miljöförändringar.
De här tre typerna av data bakas sedan samman till en ”stokastisk
modell” det vill säga en modell där slumpen kan få spela en viss roll. Med
denna modell kan man nu simulera olika tänkbara händelseförlopp. Resultatet kan bestå i att ange sannolikheten för att en art överlever eller dör ut i vissa landskapsavsnitt och under vissa tidsperioder. Olika PVA-modeller
beskrivs mer i avsnitt 5.5.1.
Under 2000-talet får den samhällsekologiska forskningen en förnyad
aktualitet men nu i form av NSS-analyser (se nedan), diskussioner kring toppstyrda/bottenstyrda ekosystem (framförallt i arktiska miljöer), andra näringsvävsteorier, studier som testar ”the species pool hypothesis” eller statistiska (neutrala) teorier som försöker att förklara spridningsbestämda växtoch djursamhällen (Hubbell 2000). Denna forskning utnyttjar både spridningsbaserade och nischbaserade teorier
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5. Den nya naturvårdsbiologin
(1990 –)
Från 1980-talet och framåt etablerar sig naturvårdsbiologin som en egen
vetenskaplig disciplin inom biologin vid de akademiska institutionerna.
Många nya tidskrifter med naturvård som ett centralt tema (exempelvis Conservation Biology, Biodiversity and Conservation, Journal of Insect Conservation, Animal Conservation, Landscape Ecology, Ecosystems) börjar ges ut
och det skrivs flera nya lärobäcker i ämnet. Det startas en naturvårdsbiologisk institution vid SLU i Uppsala och flera andra institutioner ser dagens ljus
som ArtDataBanken och Centrum för biologisk mångfald. Från och med slutet av 1990-talet och framåt blir strömmen av akademiska avhandlingar och
forskarrapporter med naturvårdsbiologisk inriktning överväldigande och universiteten blev därmed en viktig aktör inom naturvården. Det är naturligtvis
omöjligt att ge en heltäckande och uppdaterad bild av detta komplexa scenario. Nedan följer endast några i mitt tycke intressanta trådar som berör områdesskyddet av den svenska skogen.

5.1 Flykten från samhällsekologin
Från en vetenskapsteoretisk utgångspunkt har vi sett att M&W öteori var
motsägelsefull eftersom den underförstått baserades på ”öppna växt- och
djursamhällen”. Teorin kunde därför inte ”smälta samman” på ett bra sätt
med den övriga samhällsekologin. Dessa svårigheter uppträdde samtidigt som
den mer statiskt inriktade, nischbaserade samhällsekologin upplevde en
inomvetenskaplig kris. En övergång skedde till så kallade ”icke-jämviktsteorier” där ord som patch-dynamics och naturliga störningar blev nya modeord
och uttryck som ”naturens balans” och ”jämvikten i naturen” blev passé.
Delvis för att komma ifrån den alltmer tyngande inomvetenskapliga kritiken mot den nischbaserade samhällsekologin kom en stor del av den naturvårdsbiologiska forskningen under 1980- och 1990-talen att med tiden mer
och mer inrikta sig mot studier av enskilda arter. De nya inriktningarna fick
också till följd att naturvårdsbiologin blev tudelad och fick två olika inriktningar eller ”röda trådar”.
Bra sammanfattande artiklar om detta skrevs av Simberloff (1988) och
framförallt Caughley (1994). Caughley kallar de två ”trådarna” för ”the
small-population paradigm” (SPP) som studerar den långsiktiga överlevnaden i en liten population (interna faktorer som blir synliga-viktiga i denna
typ av populationer) och ”the declining-population paradigm” (DPP) som
studerar de externa faktorer som orsakar att en population blir liten och hur
man kan komma till rätta med det. Det är samtidigt så att SPP i regel
bedrivs på ”artnivå” medan DPP också kan bedrivas på ”ekosystem/biotopnivå”.
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Small population paradigm (SPP) studerar:
• Demografisk slumpmässighet
• Miljömässig slumpmässighet
• Genetisk variation och fitness
• Genetisk drift
• Inavelsdepression
• Minimum viable population (MVP) 50/500 regeln
• Effektiv populationsstorlek
• Sårbarhetsanalys VORTEX och PVA
• Uppfödning i fångenskap
• Beslutsanalys
• Reservatsdesign. Art/area- kurvor (100 procent-1000 procent-regeln),
SLOSS-debatten, kanteffekter, korridorer
• Metapopulationsdynamik (core/sattelit populationer, sink-source-populationer)
SPP har sina rötter i populationsekologin och populationsgenetiken,
ämnesområden som seglade in i naturvården på bred front under 1980-talet
och där t ex de olika Soulé-böckerna blev centrala (Soulé &Wilcox 1980,
Frankel & Soulé 1981, Soulé 1986 och Soulé 1987). Denna inriktning blev
också viktig därför att lagstiftningen i USA, med Endangered Species Act
(ESA), satte fokus och resurser på bevarandet och modellerandet av hotade
arter med små populationer och därtill kopplade problem. Den nya gentekniken gjorde det också möjligt att studera inomartsvariationer på ett nytt sätt.
Kraftfullare datorer gjorde att simuleringar med olika scenarion för populationer blev möjliga.
Caughley menar att SPP är underbyggd med välgrundade teorier men att
den inte kan bidra med goda råd till naturvårdsmyndigheter eftersom den
behandlar en effekt (en liten populationsstorlek) som om den var en orsak.
Den har som han skriver (s 239) ”contributed only to the ”extinction vortex”, the physiology of a population´s death rattle”. Teorin kan ibland ge en
bra beskrivning av den sista populationens utdöendeprocess men denna process har ingenting att göra med de faktorer som orsakade att populationen
krympte och blev så sårbar och liten. Denna sista onda spiral som leder till
det slutgiltiga utdöendendet – ”dödsrasslet” – brukar kallas för the extinction
vortex.
Studierna av de externa faktorerna (d v s DPP; declining-populationparadigm) å andra sidan har alltid haft en väldigt liten teoretisk underbyggnad och mer byggt på en erfarenhetsbaserad kunskapsbank via olika fallstudier. De observationer man har är därför inte alltid vetenskapligt underbyggda (Goldstein 1999). DPP studerar de väldigt olika faktorer som får en
population eller en biotop eller ett ekosystem att minska i individantal och
/ eller utbredningsareal. Man brukar dela in dessa externa faktorer i fyra
olika grupper som tillsammans kallas för ”de ondas kvartett” (the evil
quartet).
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Declining population paradigm (DPP) studerar ”De ondas kvartett”:
• Jakt och fiske
• Introduktion av främmande arter
• Störningar av mellanartsliga interaktioner (dominoeffekter)
• Fragmentering och trivialisering (liksom föroreningar) av biotoper. Fragmentering ses här i vid bemärkelse och innefattar även förlusten av livsmiljöer (habitat loss).
Om jakt och fiske kan man säga, genom att studera vad som hänt i historien, att de mest utsatta arterna är de som finns på öar, är värdefulla (t ex päls
eller kött), eller är stora och lättjagade. Garfågeln Pinguinus impennis är ett
bra exempel från Nordeuropa. Jakten kan mycket väl vara den viktigaste faktorn till att de flesta stora däggdjur – av vilka många var förmodade nyckelarter – har försvunnit från Europa under de sista 50 000 åren (Owen-Smith
1987, 1988, 1989, Järvinen 1988, Vera 2000).
Introduktioner av främmande arter anses som ett mycket stort naturvårdsproblem internationellt. I Norden har vi ännu så länge haft ganska små problem med detta, möjligen med undantag för Östersjöns marina ekosystem
och skärgårdsmiljöerna. Introduktionen av den nordamerikanska minken
kan vara ett exempel eftersom den har påverkat flera olika skärgårdsfåglar på
ett negativt sätt. Några andra introduktioner har också påverkat naturen och
människan på ett kännbart sätt. Man kan nämna kräftpesten som kom från
Finland, ostasiatiska jättebjörnflokor och den spanska skogssnigeln från den
iberiska halvön – men knappast så att de har orsakat stora naturvårdsproblem i landmiljöer ännu. Många, främst stadsnära marker ändrar i nuläget
sin karaktär tack vare inkomlingar som vresros, bergtall, tysklönn, häggmispel, kanadensiskt gullris, blomsterlupin, jättebalsamin, blekbalsamin och olika oxbärarter. Hur detta påverkar den biologiska mångfalden är dock fortfarande nästan okänt.
Diverse olika förändringar av interaktioner mellan olika organismer är en
annan mycket omskriven och stor internationell naturvårdsfråga. Det man
studerar är t ex dominoeffekter (d v s att en art drar med sig många andra i
utdöendeprocessen), störning av lokala pollinationssystem, förändringar i
frö- och fruktspridningmönster och nyckelartsproblematiken. I Sverige har
dessa frågor fått ganska lite uppmärksamhet men kan i andra delar av världen vara stora hot mot den biologiska mångfalden. Studier av fragmenteringsprocessens effekter ingår däremot både i den äldre och den nyare naturvårdsbiologin som ett betydelsefullt forskningsområde.
Moderna sårbarhetsanalyser behandlar både externa och interna data i en
och samma simulering och därför anser många att den indelning som Caughley (1994) införde inte längre håller. Både inom populationsekologin och
naturvårdsbiologin behandlas numera deterministiska och externa faktorer
på ett adekvat sätt och därför kan man kanske säga att den skarpa åtskillnaden mellan de bägge ”trådarna” inte längre existerar (Hedrick m fl 1996).
Man kan dock inte komma ifrån att den mer samhällsinriktade forskningen
(community ecology) har minskat på ett dramatiskt sätt till förmån för mer
artinriktade studier.
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SAMMANFATTNING / SLUTSATSER
Den klassiska samhällsekologin förlorade under 1980- och 1990-talen
snabbt i betydelse och de flesta ekologer studerade efterhand enbart en art
i taget. Denna övergång kallar jag här ”flykten från samhällsekologin”.
De två viktigaste vetenskapsgrenarna som utvecklades från den tidiga
naturvårdsbiologin var metapopulationsdynamiken och naturvårdsgenetiken och de kommer båda från det s k ”small-population paradigmet”. En
bra sammanfattning av denna övergång inom naturvårdsbiologin finns i
Simberloff (1988).
Under 1980- och 1990-talet övergav ekologerna i stora stycken den
statiska och nischbaserade synen på växt- och djursamhällen. Bilden av en
natur som var i balans där de olika arterna passade in som komplicerade
pusselbitar i en helhet tonade ned och en ny bild av en natur som var nyckfull och i ständig förändring målades upp i stället. Nischbaserade jämviktsteorier ersattes av icke-jämviksteorier där begrepp som störning och
”patch-dynamics” blev viktiga begrepp (Wu& Loucks 1995). Landskapsekologin är ett exempel på en ny forskningsgren inom detta område.
Caughley menar att detta har fått till följd att vi numera har en tudelad
naturvårdsbiologi som han kallar SPP- respektive DPP- paradigmen. Han
menar vidare att SPP är teoretiskt väl underbyggd men ofta saknar praktisk betydelse och att det motsatta gäller för DPP.

5.2 Olika skalor och skalproblem
De flesta resultat vid olika ekologiska undersökningar är i hög grad beroende
på i vilken skala man har utfört undersökningen. Olika skalor och skalproblem blir därför centrala inom ekologi och naturvårdsbiologi. Detta jätteämne behandlas som regel utförligt i läroböcker inom t ex landskapsekologi och
för utförligare diskussioner hänvisas till dessa (Forman 1995, Turner m fl
2001). Här tar jag bara upp några punkter som blir viktiga när man arbetar
med områdesskydd och naturvård.
Ekologiska och naturvårdsbiologiska resultat tolkas alltid inom ramen för
vissa bestämda tidsintervaller och rumsliga avstånd Effekter och samband
visar sig bäst i vissa skalintervall och sambanden kan byta riktning! Att röja
kraftigt i ett område med någon perenn växt kan omedelbart minska antalet
individer men eftersom reproduktionen samtidigt gynnades kan denna åtgärd
öka individantalet på längre sikt.
Det håller för närvarande på att utkristallisera sig ett för naturvårdare gemensamt språkbruk med strikta definitioner av ord som värdetrakt, värdekärna men
det finns fortfarande många termer som fortfarande är ”lite lösa i kanten”. Inom
ekologin och naturvårdsbiologin har man också uppmärksammat problemet
med skalberoende termer och ett försök att reda ut begrepp som metasamhälle,
patch, öppna och slutna samhällen m m finns i Liebold m fl (2004).
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Olika organismer utnyttjar landskapet på olika sätt och det är därför viktigt att man tydliggör vilken grupp som är i fokus vid olika naturvårdsföretag
(Hansson 1992). Skogen är ett habitat för älgen men älgen är ett habitat för
älgflugan. Både fåglar och vedinsekter reagerar på förändringar i en ganska
stor landskapsskala varför en naturvård riktad mot dessa grupper bör behandla landskapsavsnitt på 1 000 ha eller mer (Jansson 2000). De landskap i boreal
skog som används inom den landskapsekologiska planeringen i Norrland är
mellan 5 000 – 30 000 ha (Jonsson m fl manus). Både kryptogamer och skogsevertebrater kan dock skyddas i betydligt mindre skogsbestånd, åtminstone
under kortare perioder. Känsliga kryptogamer i Norrlands skogsland börjar
uppträda i skogsfragment redan vid 3-4 ha och uppåt (Berglund 2004).
Tidsmässiga skalor kan också orsaka begreppsförvirring bland ekologer,
det som går ”trögt” eller sakta i ett perspektiv kan gå snabbt i ett annat.
En speciell engelsk-nordisk debatt som problematiserar tidsfaktorn är
den s k kontinuitetsdebatten där många ser en ”lång kontinuitet” som en
garant för hög artrikedom.(Nordén & Appelqvist 2001, Rolstad m fl. 2002).
Detta synsätt har också influerats av den nordamerikanska s k ”wildernessidén” (Emanuelsson 2001). Kontinuitetsbegreppet är besvärligt dels därför
att det är svårt att (1) definiera och (2) studera dels därför att (3) två helt olika mekanismer regelbundet anges som orsaker till fenomenet.
1. Eftersom kontinuitet kan definieras i många olika tid- och rumsliga skalor
och dessutom kan avse olika saker (beståndskontinuitet, landskaplig kontinuitet, kontinuitet av störningar, lokal kontinuitet, regional kontinuitet,
lågakontinuitet, lång skoglig kontinuitet etc.) så blir det ofta missförstånd
kring när kontinuitet föreligger och när det saknas. Det finns nästan alltid
kontinuitet av någonting medan det saknas med avseende på något annat.
2. När man vill bevisa att kontinuitet verkligen föreligger så blir man ofta
hänvisad till olika typer av historiskt källmaterial (gamla texter och kartor). Kvalitén på detta material varierar avsevärt och det blir ofta omöjligt att få fram just de data som man eftersöker.
3. Som tänkbara orsaker till varför vissa arter bara finns i skogar med lång
skoglig kontinuitet (LSK) så talar man dels om habitatkvalitéer men också
om tid för kolonisering (Arvidsson m fl 1988, Svensson 1996 sid 44ff.).
Det är intressant att notera att den förstnämnda orsaken (en gradvis uppbyggnad av olika mikrohabitat och som en spegelbild av detta en kolonisering av speciella arter) kan integreras med andra teorier inom gruppen
bland ”slutna samhällen med inre struktur”. Den sistnämnda (en långsam
och slumpvis kolonisering) är däremot ännu en tillämpning av spridningsbaserade ”öppna” samhällen. Därför har jag i Fig. 3 lagt in ordet kontinuitet mellan de bägge grenarna (teorigrupperna) med en pil från varje.
Den svenska definitionen på LSK-skogarna, eller K-skogar som man nyligen har börjat kalla dem, har influerats av den engelska litteraturen kring
skogshistoria och böcker av Rackham och Peterken (Skogsstyrelsen 2004). I
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denna litteratur har man myntat begreppet ancient woodlands. Detta är skogar som kontinuerligt varit beskogade från 1600 eller 1700-talet. Skogsstyrelsen har nu definierat K-skogar som: ”områden som varit kontinuerligt trädbevuxna utan väsentliga trädslagsbyten sedan år 1700”. Med områden menas
i detta fall produktiv skogsmark på en kvarts hektar eller mer. Med trädbevuxna menas ett minsta virkesförråd av 30 kubikmeter/ha. Inget skifte av
skogsekosystem får heller ha skett under perioden och åtminstone ett trädslag
ska ha funnits kontinuerligt med en lägsta volym av 10 kubikmeter/ha.
Nu hittar man regelbundet områden med rik biologisk mångfald trots att
de rent tekniskt sätt inte är K-skogar. Då är det dock ofta så att de har eller
har haft andra K-skogar i sin närmaste omgivning. De har vad man kallar för
biologisk kontinuitet genom att de samverkar med artrikt metasamhälle. Hur
stor den ”närmaste omgivningen” är varierar förmodligen mellan olika arter.
Ohlsson m fl (1997) kunde visa att boreala gransumpskogar med kontinuitetsbrott inte har en kryptogamflora som skiljer sig från K-skogar. Detta betyder att K-skogar kan återskapas förutsatt att de nybildas relativt nära andra
K-skogar. Detta betyder också att en artrik regional artpool är en förutsättning för att bibehålla och återskapa mycket artrika lokaler.
Anledningen till att man försöker definiera K-skogar från ett visst datum
(ex 1700) har bl a varit att man då har tillgång till historiska källor. Säkerheten i identifieringen av K-skogar är därmed beroende av det historiska källmaterialets tillförlitlighet vilket kan innebära problem.
Man ser ofta att vissa arter har en lägre förekomstfrekvens i mer fragmenterade landskap. Artgrupper som har en relativt god spridningsförmåga (asplevande vedinsekter, vedsvampar i taigan) har t ex visat sig ha högre lokal
artrikedom och fler sällsynta arter i den ryska delen av Karelen vid jämförelser med den finska sidans mer fragmenterade skogslandskap (Lindgren 2001,
Siitonen m fl 2001 och Siitonen & Martikainen 1994). Även dokumenterat
lättspridda arter som stjärtmes och mindre hackspett uppvisar ett liknande
mönster (Jansson 2001).
Detta mönster stämmer bra med teorier som säger att arterna i den fragmenterade landskapstypen blir utsatta för Noaks Arks-effekten och masseffekten. Det stämmer också helt med art/area-teorin som säger att en mindre
yta får ett lägre artantal och med det faktum att fragmentering alltid sker med
samtidig habitatförlust. Många lättspridda fåglar behöver mycket habitat i ett
landskapsperspektiv för att finnas kvar (Jansson 2000) och detta är med stor
sannolikhet nödvändigt också för andra organismer.
En lägre förekomst i fragmenterade landskap beror av allt av döma av flera orsaker där bristen på lång skoglig kontinuitet på beståndsnivå har oklar
tyngd. Detta innebär inte att K-skogar är ointressanta för naturvården utan
mer att de är svåra att definera. En allvarligare invändning är K-skogarna
ibland ses som en garant för hög biologisk mångfald i ett längre perspektiv.
Det är visserligen sant att K-skogarna ofta har den högsta biologiska mångfalden idag men de övriga ”ekologiska lagarna” upphör inte att verka för det.
Även i dessa skogar försvinner arter och för att motverka detta måste man
utöka den befintliga arealen, förtäta områdesskyddet i dess närhet o s v.
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SAMMANFATTNING / SLUTSATSER
Något förenklat kan man kanske tala om tre konceptuella nivåer inom ekologin. Nanoekologin (1) som egentligen är dimensionslös och har ett gen- eller
individperspektiv. Mesoekologin (2) som studerar växt- och djursamhällen i
ett landskapsperspektiv där fenomen som störningar och efterföljande successioner är viktiga. Slutligen finns det makroekologiska perspektivet (3) som
studerar växt- och djurgrupper, biom och ekosystem på ett mer storskaligt
sätt.
Vår bild och förståelse av olika biologiska processer kan förändras
genom att vi studerar dem i olika tids- eller rumsliga skalor. Med valet av
organismgrupp följer också ofta vissa skalor. Man kan inte följa älgpopulationen i ett enda skogsbestånd eller flugsnapparpopulationen i sin egen
trädgård.
Kontinuitet och kontinuitetsarter är komplicerade begrepp. De är svåra att definiera samtidigt som de bakomliggande orsakerna till ett ”kontinuitetsberoende” kan vara av flera olika slag som lokala habitatkvalitéer,
landskapets innehåll av olika biotoper, förekomster av reliktnatur men
också tid för kolonisering. Alla dessa orsaksamband kan bättre studeras
med andra och testbara hypoteser.

5.3 Många små eller få stora reservat
Man får ofta – som konsult i naturvårdsbranchen – frågan hur stort ett områdesskydd måste vara för att det ska göra naturvårdsnytta. Frågan är naturligtvis omöjlig att besvara. Ett enda enskilt torrträd kan – om det står strategiskt i landskapet – härbärgera många olika rödlistade arter i decennier och
således ge stor naturvårdsnytta. Å andra sidan har man genom nyligen utförda studier i Neotropis kunnat konstatera att även skogsfragment på 10 000
ha förlorar de känsligaste arterna (fåglar i detta fall) om fragmenten är helt
isolerade i mer än hundra år. Man rekommenderar på basis av den studien att
områdeskydd i Neotropis bör ligga på minst 1 000 ha (Ferraz m fl 2003). I en
annan studie befarade forskarna att de mest känsliga tickorna har försvunnit
från mellersta Finland som en följd av fragmentering. Detta trots att där finns
ett nätverk med 12 urskogsreservat med en medelareal på 3 600 ha (600–
9 100 ha). Slutsatsen drogs genom jämförelser med ännu större naturskogsfragment på den ryska sidan (Vodlozero National Park) (Siitonen m fl 2001).
Vi kan därmed konstatera att vissa känsliga arter kräver mycket stora områdeskydd för att överleva medan andra arter går att skydda genom många små
bevarade fragment eller med enbart generella hänsynsregler.
Schwartz gjorde nyligen en genomgång av denna, inom naturvården klassiska problematik och han skiljer mellan ett mer småskaligt inriktat områdeskydd ”fine-filter conservation” (FFC) och ett mer storskaligt inriktat
”coarse-filter conservation” (CFC) (Schwartz 1999).
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Det småskaliga områdesskyddet innebär att naturskyddet till stora delar
är inriktad på gener, populationer och arter och kan därför sägas vara en strategi för SPP- grenen (small population paradigmet). Det storskaliga områdesskyddet är mer inriktad mot vegetationstyper, landskap och ekosystem
och kan därför sägas vara en strategi för DPP- grenen (declining population
paradigmet) enligt Caughley, (se avsnitt 5.1).
Strategierna har olika för- och nackdelar och en effektiv naturvård bör
därför använda sig av båda samtidigt. Det småskaliga områdesskyddet leder
som regel till många små skyddsområden vilket har visat sig fungera för artgrupper som kärlväxter och insekter i t ex den nordamerikanska prärien. På
många platser i södra Sverige är denna strategi också det enda möjliga alternativet. Det biotopinriktade områdesskyddet leder däremot som regel till få
och stora skyddsområden.
Nedan följer en lista med dessa för- och nackdelar (omarbetat efter
Schwartz).
FÖRDELAR MED ETT SMÅSKALIGT OMRÅDESSKYDD (FFC):
• Naturvårdsmål kan definieras. Arten x ska stadigvarande förekomma och
reproducera sig inom området.
•
•

Målet är uppföljningsbart. Ett försvinnande av arten innebär ett misslyckande men stadig förekomst innebär att man har lyckats.
Många lagstiftningar och konventioner bygger på artbegreppen. I Sverige
exempelvis listan i EU:s habitatdirektiv.

•

Man har sett ett samband så att små naturreservat ofta har högre biotopkvalitéer än vad stora har (Thorell 2003). Detta beror dock troligen inte på
storleken i sig utan på diverse egenheter i urvalsprocessen. De små har ofta
valts ut för sina biologiska värden trots att de är små medan de stora kan ha
valts för delvis andra kvalitéer eller syften (rekreation, friluftsliv) eller på att
små naturreservat oftast sköts på ett annorlunda sätt jämfört med de större.

•

I små reservat kan man genom olika naturvårdsmetoder efterhärma naturliga störningsregimer och på så sätt skydda mycket av biotopernas fauna
och flora. På detta sätt har man lyckats med att skydda många kärlväxter
och insekter i små nordamerikanska präriereservat på ett bra sätt – trots
att de naturliga störningsregimerna inte längre agerar t ex genom bisonoxar, präriehundar, kindpåsråttor och naturliga gräsbränder (Schwartz & van
Mantgem 1997). En svensk parallell är artrika alléer, kyrkogårdar,
slottsparker och lövängsrester och där har vi möjlighet att skydda en
ansenlig artrikedom med speciella naturvårdsåtgärder som efterliknar
tänkbara naturliga störningsregimer (stora gräsätare, stormfällningar etc).
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NACKDELAR KAN VARA ATT:
• Arterna är väldigt många och det kan bli svårt att skydda och följa upp alla.
•

Olika och skiftande artbegrepp och vår uppfattning av deras hotstatus
kan leda till ideliga omprioriteringar.

•

I små reservat kommer många arter att förr eller senare försvinna. Detta
har ibland kallats för ”NoaksArk-effekten” (Pimm & Lawton 2003).

•

I små reservat kommer påverkan från omgivningen att vara stor på
åtminstone två olika sätt. Dels kommer en större andel av den områdesskyddade marken att påverkas av olika randeffekter och dels kommer
artsammansättningen att förändras så att en större andel av arterna blir
de som också som finns i ”matrixen”. Detta är en följd av masseffekten
(Shmida & Wilson 1985) och har konstaterats för t ex vedskalbaggar (Ås
1993; 1999). Resultaten stämmer också överens med Hubbells teorier.

FÖRDELAR MED ETT STORSKALIGT OMRÅDESSKYDD (CFC):
• Stora områdesskydd kan skydda också komplexa biotopstrukturer och
mosaiker av biotoper liksom viktiga störningsregimer som ofta är mycket
arealkrävande. I stora reservat kan olika störningar med efterföljande successioner och mosaiker fortlöpa på ett normalt sätt. Pickett & Thompson
(1978) försökte definiera en ”minimum dynamic area” vid vilken de
naturliga störningsregimer kan verka på ett normalt sätt helt inom ett
reservat. På detta sätt har Korpel (1995) räknat ut minimiarealer för olika
lövskogstyper i Slovakien som stadigt kan hålla alla successionsstadier
som är typiska för den. Han anger t ex siffrorna 30 ha för bokurskogar
och 60 ha för granurskogar. Shugart & West (1981) menar att ett reservat
måste var 50-100 ggr större än sina största naturliga störningar. Bergman
(2003) räknade ut att en ekhage i Östergötland behöver vara ungefär 60
ha för att långsiktigt kunna hysa några av de känsligaste arterna.
•

Soulé & Terborgh (1999a, 1999b) föreslog nyligen att man borde skydda
mycket stora sammanhängande arealer där också toppredatorer kunde
trivas. De stora rovdjuren anses då fungera som nyckelarter i dessa ekosystem. De stora toppredatorerna och megaherbivorerna fordrar reservat
på tusentals kvadratkilometrar (Frankel & Soulé 1981). Samma bok hävdar (sid 122) att vargen fordrar mellan 39 000 och 78 000 kvadratkilometer. Bilden kompliceras av att dessa djur inte kräver utan ibland t o m
missgynnas av ett strikt områdeskydd med fri utveckling. I USA blir dessa
djur dock regelbundet skjutna så fort de ger sig ut utanför reservaten.

•

Stora reservat har som regel också andra fördelar som en ökad betydelse
för friluftslivet (se Löfgren & Andersson 2000 sid 38).

•

I stora reservat kan många arter utveckla stora populationer som därmed
löper mindre risk att försvinna från lokalen.
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•

I stora reservat finns ofta betydande arealer i områdets inre delar som inte
påverkas av reservatets omgivningar och därmed kan förvalta den del av
mångfalden som är beroende av dessa kvalitéer.

•

Man kan skydda biotoper och kombinationer av biotoper innan deras
karakteristiska fauna och flora har hamnar på rödlistan.

NACKDELAR KAN VARA ATT:
• I många landskap och regioner finns det helt enkelt inte tillräckligt med
stora någorlunda orörda områden kvar utan naturvården måste med nödvändighet arbeta med enbart mindre reservat. Detta innebär en stark
begränsning om inte antalet reservat är stort
•

Många sällsynta arter knutna till biotoper med liten och/eller inskränkt
utbredning kan hamna utanför de fåtaliga områden som skyddas.

•

Det är svårt att veta exakt hur ett systematiskt urval av stora reservat ska
göras eftersom det sällan finns naturgivna förutsättningar för detta i det
fragmenterade landskapet. I avsaknad av objektiva kriterier blir det också
svårt att utvärdera denna urvalsprocess. Ibland har man då använt sig av
ett FFC-mål – nämligen en paraplyart som hjälp både vid urvalsprocessen
och vid utvärderingar.

En vidare diskussion kring denna problematik finns under avsnittet ”den
svenska modellen” (avsnitt 6.1).

SAMMANFATTNING / SLUTSATSER
Stora reservat är alltid att föredra av många olika skäl om alternativet
finns. I vissa landskap och för vissa organismgrupper fungerar det bra –
och ger stora fördelar – att parallellt med de större reservaten också
avsätta många små reservat. I vissa landskap är de små reservaten den
enda möjliga framkomliga vägen.
De riktigt stora reservaten är de som bäst förvaltar sina naturvärden
samtidigt som små områdesskydden och naturhänsynen – ner till det enstaka torrträdet – är en absolut nödvändighet för att naturvårdsarbetet ska
lyckas.
Den svenska naturvårdsarbetet bygger på många olika aktörer – t ex
naturvårdsmyndigheterna, skogsvårdsmyndigheterna och skogssektorn
själv – med tillhörande olika dominerande verktyg (reservat, biotopskydd, naturhänsyn). Det är viktigt att dessa naturvårdsarbeten görs i
samråd så att de förstärker varandra och tillsammans utbildar en bra
samlad strategi.
De olika reservatsstorlekarna kan ha olika för- och nackdelar beroende på i vilket biom eller i vilka biotoper man arbetar. I t ex gran- och
bokskogar är det extra viktigt med stora reservat eller konglomerat av
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många reservat eftersom dessa miljöer är relativt sett mer känsliga gentemot kanteffekter.
De enskilda reservatens geometri bestäms som regel bäst av de natur
givna förutsättningarna och är inte en stor fråga. De naturtyper som är
känsligast för smal och tarmig geometri är de med en hög andel skuggfördragande och fuktighetsberoende arter som t ex taiga (granskog) och
bokskog.
Arronderingen av de olika reservaten i ett landskapsavsnitt är viktigt
framförallt för de arter som utbildar metapopulationssystem. För dessa
behövs som regel ganska många närbelägna objekt så att de värdefulla
biotoperna totalt sett ligger uppemot 20 procent och gärna ännu mer av
det totala skogslandskapet. Spridningskorridorer spelar förmodligen
ingen större roll för de trädanknutna organismerna men kan ha stor
betydelse för vissa markbundna djur (Berggren 2001).

5.4 Studier inriktade mot ekosystem
och växt/djursamhällen
5.4.1 Interaktionsbaserade teorier
De flesta nu använda modeller som försöker beskriva hur växt- och djursamhällen eller biotoper uppträder och struktureras använder sig av ofta av olika
typer av icke-jämviktsmodeller. Mycket av denna ”samhällsekologi” kan
sammanfattas inom det som numera kallas för landskapsekologi. Parallellt
med denna forskning lever dock flera olika forskningsgrenar inom den klassiska, mer nischbaserade samhällsekologin kvar och jag har här nedan valt att
skriva om fragmentering, ekologiska grupper (guilds) och NSS-studier. Denna
forskning har i princip en statisk natur med olika jämviktsmodeller som
utgångspunkter.
5.4.1.1 FRÅN ÖBIOGEOGRAFISKA TEORIER TILL
LANDSKAPSEKOLOGI.
Om naturvårdsbiologin till stora delar är inriktad på sällsynta och hotade
arter är landskapsekologin mer inriktade på studier av hur den totala biodiversiteten beror av olika processer och strukturer på landskapsnivå (biotopmosaiker, skogsbryn, häckar, vattenregimer, skogsbränder etc) och hur man bibehåller denna mångfald (landscape management). Studierna kan också innefatta
skogshistoriska och odlingshistoriska analyser. Landskapsekologisk forskning
inriktad på studier av biotopmosaiker och biologisk mångfald har under de
senaste trettio åren fått ett starkt internationellt uppsving. I Sverige har området inte uppmärksammats lika mycket och inom universitetsvärlden har man,
intill nyligen, mest inriktat sig på brandstrukturer och brandhistoria i våra
boreala och boreonemorala skogsekosystem (Niklasson 1998). Ämnesområdet har däremot fått en omfattande mer praktisk sida som utformandet av s k
gröna skogsbruksplaner och landskapekologisk planering inom skogssektorn.
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Landskapsekologin uppstod först i Europa och var där tidigt inriktad mot
växtgeografi och växtsociologi. Arbetsfältet bestod främst i att framställa olika typer av kartor och ofta var de tänkta att tjäna som underlag för olika
typer av samhällsplanering. En mer teoretiskt och ekologisk inriktad forskningstradition inom landskapsekologin uppstod på 1980-talet i Nordamerika. Denna skola har sina rötter i begrepp som icke-jämviksteorier och ”patch
dynamics”. Studieobjekten för dessa har varit sådant som graden och omfattningen av mänsklig påverkan (vägar, diken etc) och hur olika naturliga störningsregimer verkar i en större skala, d v s på landskapsnivå.
I den engelska litteraturen kallas ibland dessa landskapsstudier för studier
av störningsdynamik och ofta ser man också uttrycket icke-jämviktshypoteser
eftersom dessa landskap aldrig befinner sig i statiska jämviktstillstånd, som t ex
artantalet på öarna gör i M & W:s ö-teori. Tillsammans med studier av art-area
relationer, metapopulationsdynamik och naturvårdsgenetik utbildas en besläktad grupp av teorier som ibland kallas för spatial ekologi eftersom studier av
den rumsliga fördelningen av diverse företeelser och processer är en gemensam
särart för dem. Landskapsekologin skiljer där ut sig genom att den studerar
dessa fenomen i en större skala och därmed utnyttjar andra tekniker (som kartor, GIS, klimatdata etc) och beräknar olika typer av landskapsparametrar
(konnektivitet, fraktala dimensioner, hierarkiska landskapsmönster etc).
En mer naturvårdsbiologiskt inriktad variant av ekologisk landskapsplanering har seglat upp och blivit mycket omtalad under senaste årtiondena,
nämligen bristanalysen (gap-analysis). Bristanalyser går ut på att man först
försöker att kartlägga den ”naturliga” arealen av olika typer av naturskogar
och deras naturliga störningsregimer i ett s k referenslandskap. Detta är
utgångspunkten för arbetet med skyddet av fauna och flora och detta tänkta
landskap blir till en ”facitskog”. Man försöker därefter – i bristanalysen – att
beräkna den arealförlust som varje skogstyp har genomgått fram till i dag
jämfört med de olika referenslandskap som man har valt. Genom att slutligen
dra ifrån den areal som redan är skyddad av det aktuella habitatet kan man
då räkna fram ett framtida skyddsbehov. Man antar inom den svenska bristanalysen (Angelstam & Andersson 1998) att om minst 20 procent av
ursprunglig miljö finns kvar jämfört med referenslandskapet då är det också
stor sannolikhet att de arter som hör till miljön finns kvar. Vi kan genom
valet av detta tröskelvärde sluta oss till att dessa bristanalyser vilar på de teorier om fragmenteringsprocesser som kallas för CE-modeller (Fahrig 2002)
som i sin tur vilar på de öbiogeografiska teorierna.
Vid skyddet av boreala skogar har det av människor opåverkade naturlandskapet fått bli en sådan ”facitskog”. Referenslandskap av detta slag finns
fortfarande att studera i Kanada och delar av Ryssland. När det gäller den
nemorala skogen är situationen mer komplicerad. I dessa skogsmiljöer sträcker sig människans påverkan på landskapet så långt tillbaka i tiden att det är
omöjligt att relatera till ett naturlandskap. Den biologiska mångfald, som
Sverige genom internationella åtaganden och politiska beslut åtagit sig att
bevara, omfattar befintliga arter i början av 1990-talet. Detta landskap var
dock ett landskap i mycket snabb förändring med en inbyggd och förmodligen mycket stor utdöendeskuld. Referenslandskapet måste då ta sin utgångs56
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punkt i ett äldre mer stabil situation.
Man kan också ifrågasätta om de kvarvarande fragmenten verkligen
påverkas av alla de naturliga störningar som en gång var karakteristiska för
dem och – om så inte är fallet – vilka störningsregimer som behöver efterliknas. Artutarmningen går troligtvis snabbast för de arter som är beroende av
hävdberoende skogstyper (som betad utmarkskog eller hagmarker) jämfört
med de arter som finns i skogstyper under fri utveckling – men detta borde
studeras närmare.
I ett förslag till aktionsplan för Jönköping-Kronobergs län som Skogsvårdsstyrelsen lade fram valde man att utgå från hur landskapet såg ut
under 1700-talet d v s innan 1800-talets snabba omvandling av landskapet
hade tagit sin början. Ett liknande resonemang finns i Larsson (1991, sid 13
ff.) där man talar om naturlandskapet i taigan och ”det ålderdomliga kulturlandskapet” i Sydskandinavien. Antagandet är att de arter som i dag är rödlistade hade livskraftiga populationer vid den tidpunkten. Sett ur detta perspektiv (ca 200 år) vet vi att arealen hävdad lövskog (hagmarker, betade
utmarksskogar) har minskat mycket kraftigt, arealen tallskog har minskat,
arealen ohävdad lövskog har ökat och arealen granskog har ökat kraftigt
(Eliasson & Nilsson 1999). Vad som däremot är biologiskt värdefulla arealer av dessa skogstyper är mycket svårt att få fram tillförlitliga siffror på och
det är det som analyserna egentligen borde basera sig på. De mycket stora
arealer av dagens planterade ungskogar med gran och igenväxningsmarker
med ung lövskog bär en mycket liten del av den biologiska mångfalden.
SAMMANFATTNING/SLUTSATSER
Den spatiala ekologin har gett oss en god allmän förståelse och mycket
värdefull kunskap om betydelsen av hur mycket av en viss biotop som
finns i ett landskap, hur den geografiska fördelningen av denna biotop ser
ut och hur naturliga störningsregimer verkar på den. Denna kunskap har
gjort att naturvården har blivit mycket bättre men också svårare.
Det moderna brukade landskapet tillhandahåller bara en del av de biotoper och substrat som fanns i det äldre landskapet, brukat eller obrukat.
De biotoper, tillstånd och substrat som det jämfört med referenslandskapet
är brist på är det naturvårdens uppgift att bevara / skapa i tillräcklig
omfattning. Tillräcklig omfattning har vid studier av vertebrater visat sig
vara 10-30 procent av den ursprungliga mängden. Studier som visar behovet för andra organismgrupper saknas men är en viktig framtida forskningsuppgift.
Praktiskt tillämpbara bristanalyser är svåra att utföra i de sydligaste
delarna av landet men man kan möjligen utnyttja informationen om de
rödlistade arterna vid dessa analyser. Vi vet att ädellövskogsmiljöer historiskt sett helt har dominerat de sydligaste delarna av landet och att arealen
av vissa värdefulla lövskogsmiljöer som ekhagar och lövängar och substrat
i dessa som grov död ved (CWD) aldrig har varit så liten som den är i dag.
Mindre än 1 procent finns kvar av riktigt grova träd (över 70 cm dbh)
och grova träd (över 40 cm dbh) jämfört med naturtillståndet. Dessa sub57
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strat har också lång leveranstid (resultat från SUFOR). Enligt principerna
för bristanlysen måste vi således öka mängden av dessa träd i det svenska
landskapet med en faktor 20!

5.4.1.2 FRAGMENTERING AV LIVSMILJÖER
En mycket viktig konsekvens av ö-teorins popularitet var att man på allvar
började studera de olika biotopernas rumsliga fördelning och den successiva
minskning som ofta blir en följd av människans aktiviteter.
Man brukar dela upp effekterna i flera olika komponenter (de engelska
facktermerna inom parantes):
1. Den totala reduktionen av arealen visar sig som en habitatminskning
(habitat loss).
2. En minskning av stora sammanhängande arealer sker samtidigt med en
förändring av fragmentens storlek och konfiguration d v s arealen delas
upp i mindre ytor omgivna av andra biotoper (habitat fragmentation).
3. Ett ökande avstånd mellan dessa ytor vilket innebär att fragmenten blir
mer och mer isolerade (habitat isolation).
4. Man brukar också tala om en kvalitétsförsämring i de kvarvarande, små
fragmenten t ex genom kanteffekter och den s k masseffekten (habitat
degradation).
Det anses allmänt att förlusten av livsmiljöer (habitat loss) utgör det i särklass största hotet mot den biologiska mångfalden (Meffe & Caroll 1997).
Minskningen av olika för naturvården värdefulla skogsbiotoper i det svenska
skogslandskapet har berott dels på olika naturliga förändringar som klimatförsämringen sedan den postglaciala värmetiden men också – och framförallt
under de senaste århundradena – på att människan har omformat landskapet.
I våra sydsvenska skogsmiljöer är denna förlust särskilt kännbar. Under den
postglaciala värmetiden (ca 7 000 – 2 000 år före Kristus), vars första del
inträffade innan människan började att odla upp jorden och hålla betesdjur i
någon större utsträckning, tänker man sig att de sydliga lövskogarna täckte
stora delar av vad som nu är södra Sverige.
Nu återstår det endast en mycket liten och starkt modifierad del av denna vidsträckta ädellövskog. Dagens ädellövskog är i huvudsak antingen
igenväxande odlingsmarker eller slotts/jaktparker intill större gods och herrgårdar. Dessa ”skogar” är med andra ord små kvarvarande rester av en
gång vidsträckt och sammanhängande skog – ett klassiskt fragmenteringsscenario – och de uppträder i en matrix av helt andra landskapstyper som
barrskogar, åkermarker, betesmarker, bosättningar, vägar, järnvägar, luftledningar etc. Det är naturligtvis så att även den av människan relativt opåverkade ”jungfruliga” ädellövskogen var naturligt fragmenterad. I det landskapet fanns också tallskogar, brandfält, myrmarker och andra miljöer i en
utsträckning som vi har svårt att rekonstruera i dag. Det står dock utom
tvivel att totalarealen med lövskogsklädda marker har minskat dramatiskt
och att fragmenteringsprocessen med dess successiva förlust av habitat har
haft stora effekter på de växter och djur som är beroende av dessa skogar.
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Eftersom den svenska arealen av lövskogsklädda marker alltsedan värmetiden har fått minskad utbredning och denna minskning har varit särskilt
snabb och omfattande de sista 200 åren (Eliasson & Nilsson 1999, Larsson
& Simonsson 2002, Kardell 2003) är många skogsfragment med ädla lövträd
i dag övermättade på arter, d v s de kan inte i längden hysa alla de arter som
nu finns där. Denna fördröjda utdöendeprocess kan pågå i många hundra år,
delvis beroende på att många individer av t ex lundväxter och lavar kan bli
mycket gamla. Studier i boreala skogar visar att detta kan gälla också för mer
kortlivade organismer (Hanski & Ovaskainen 2002).
Det finns inte några magiska arealer eller andelar av skogsmarken som
behöver skyddas utan all exploatering sker naturligtvis med en viss förlust av
den biologiska mångfalden som följd. Det har emellertid pekats på några
”magiska gränser” efter vilket det som regel sker ett snabbare utdöende av
arter. Effekterna av de olika processerna visar sig nämligen enligt vissa modeller (se nedan) inte gradvis utan har vissa tröskelvärden där man kan förvänta
sig att förändringar i faunan och floran blir mer dramatiska. Många olika
forskare har försökt att simulera detta skeende genom modeller och beräkningar t ex genom att från en yta indelad i ett stort antal rutor, slumpmässigt
ta bort ett allt större antal rutor. En dramatisk förändring sker när det återstår 50–60 procent av den ursprungliga arealen. Då övergår de kvarvarande
rutorna från att uppträda som ett antal få men stora sammanhängande fläckar till att uppträda som många men små fläckar. När mindre än 20 procent av
den ursprungliga biotopen är kvar ökar dessutom graden av isolering dramatiskt (Andrén 1994, 1997).
Man kan enligt vissa teorier förvänta sig att de flesta arter minskar mer
eller mindre linjärt i takt med att arealen habitat minskar ned till 50–60 procent av den ursprungliga arealen. Vid en ytterligare minskning av arealen
kommer de att reagera olika beroende på hur de utnyttjar landskapet och på
deras relativa spridningsförmåga. Vissa arter har en god spridningsförmåga
och ett stort ”hemområde”. De kommer att fortsätta att utnyttja de kvarvarande skogsfragmenten som om de vore sammanhängande och fortsätter därför att minska i takt med att deras habitat minskar. Detta gäller exempelvis
för spillkråkan. Andra arter kommer att minska snabbare därför att vissa
skogsfragment blir för små i förhållande till deras hemområde. De kommer
därför att bli hänvisade till de större sammanhängande skogsavsnitten.
Naturvårdsstrategier måste ta hänsyn till bägge dessa grupper samtidigt
vilket t ex framgår av en nyligen genomförd studie av olika organismgrupper i
lövskogar och deras förhållande till graden av fragmentering i olika skalor i
England (Bailey m fl 2002). Studien visar att fåglar och däggdjur i huvudsak är
utbredda på samma sätt som lövskogarna i ett landskapligt perspektiv, d v s de
förekommer främst i de delar av landskapet som har de största skogsförekomsterna medan dagfjärilar och kärlväxter inte uppvisar denna korrelation.
När mindre än 20 procent av den ursprungliga biotopen är kvar kommer
de kvarvarande skogsfragmenten att bli så små att många arter kommer att
dö ut i vissa av dessa ”skogsöar” av diverse orsaker som fluktuationer i populationsstorleken, slumpmässiga utdöenden, naturkatastrofer, oförmåga att
återkolonisera etc. Arter med god spridningsförmåga kan regelbundet återko59
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lonisera dessa fragment. De arter som inte kan återkolonisera kommer med
tiden att saknas i alla de skogsfragment där de vid något tillfälle har dött ut
(Ranius 2002a). Man känner dessutom sedan gammalt – genom talrika empiriskt inriktade studier på olika fåglar och däggdjur – ett klart samband som
grovt säger att när ett habitat minskar till mindre än 10-30 procent (beroende
på hur känsliga arterna är för fragmentering) av den ursprungliga miljön så
medför detta ett kraftigt utdöende och minskning av den fauna och flora som
är knutna till detta habitat.
Fahrig (2002) gjorde nyligen en genomgång av några olika modeller som
man använt för att förklara och förutse utdöenden i ett alltmer fragmenterat
landskap. Eftersom olika arter försvinner vid olika tidpunkter vid fragmenteringsprocessen vill man i modellerna komma åt den kritiska nivån vid vilken en viss art inte längre kan klara sig i landskapet utan kommer att dö ut.
Denna nivå kallas för tröskelvärde för utdöende (”extinction threshold”) och
kan definieras som den minsta tillgång på biotop som krävs för en population
av en viss art ska kunna överleva långsiktigt i ett landskap. Fragmenteringen
är då en av många olika faktorer som har effekt på denna kritiska nivå. I mer
fragmenterade landskap krävs det större arealer av de aktuella biotoperna för
att en art ska kunna överleva. Fahrig går igenom 4 olika teorier av vilka två
kan kallas CE-modeller därför att de bygger på koloniseringar/utdöenden
(colonisation/extinction) i varje biotopfragment och ytterligare två modeller
kallas för BIDE eftersom de bygger på förökning (birth), koloniseringar
(immigration), utdöenden (death) och spridning (emigration) inom och mellan varje biotopfragment. CE-modellerna förutspår att fragmenteringen har
stora effekter vid den kritiska nivån medan de bägge BIDE-modellerna förutspår endast måttliga effekter.
CE-modellerna förutspår stora fördelar med att klumpa biotoperna och
har bäst förklaringsvärde för stationära arter som sällan rör sig i matrixen.
Enligt dessa modeller bör man således koncentera naturvårdsinsatserna till
färre men större områden. I BIDE-modellerna är effekterna av fragmenteringen dels mindre och dels blir naturförhållandena i matrixen mycket viktig.
Situationen i varje biotopfragment är också mycket viktig i dessa modeller
(stor-liten population, spridning etc).
Det är viktigt att komma ihåg att både den sammanlagda tillgången på
habitat oavsett arrondering och de olika arternas reproduktionsframgångar
(habitatens kvalitet) är två mycket viktiga faktorer som påverkar tröskelvärdet för utdöende och att de inte nödvändigtvis behöver visa en stark korrelation med fragmenteringen.
Vid en annan tämligen ny genomgång av forskningsresultaten från studier
i fragmenterade landskap (Harrison & Bruna 1999) konstaterades också att
habitatminskningen oavsett arrondering är den viktigaste faktorn som orsakar artutdöenden men också att i skogsmiljöer ser vi fragmenteringseffekter
främst i form av kanteffekter. Man konstaterade också att korridorer inte kan
kompensera för habitatförluster.
Art/area-sambanden och fragmenteringsprocesserna diskuterades mycket
tidigt bland naturvårdsbiologer främst i form av den s k SLOSS-debatten
(Single Large Or Several Small) och också i vad mån det fanns en bra och en
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dålig geometri för reservaten (reservat-design). I SLOSS-debatten diskuterade
man ivrigt om för- och nackdelar med att samla all areal i en enda yta eller om
det var mer optimalt att fördela den områdesskyddade habitatytan i två eller
flera olika områden. Man fann snart att det fanns olika optimala lösningar för
olika biotoper, arter och organismgrupper (Gilpin & Diamond 1984, Margules m fl 1982, Saunders m fl 1991). Fragmenteringsprocessen är kanske den
process som har studerats längst och mest intensivt inom naturvårdsforskningen och den har också varit föremål för ett särskilt forskningsprogram inom
Naturvårdsverket. –”restbiotopers betydelse för fauna och flora”.
SAMMANFATTNING/SLUTSATSER
Som ett resultat av fragmenteringsmodellernas förutsägelser brukar man
säga att ett bibehållande av den biologiska mångfalden kräver att det
finns minst ca (10) – 20 – (30) procent av ett habitat kvar jämfört med
referenslandskapet och den svenska bristanalysen bygger till stora delar
upp sin analys på denna teori. Detta kan därmed sägas vara den nya portalprincipen av samma dignitet som en gång M&W:s ö-teori.
Principen bygger dels på studier av hur sammanhängande ytor beter
sig när de fragmenteras i olika datorsimuleringar, dels på empiriska studier av fåglar och däggdjur (som stöder simuleringarna) i fragmenterade
landskap.
Fragmenteringsprocessen, HF (habitat fragmentation) innebär med
nödvändighet samtidig HL (habitat loss), HI (habitat isolation) och HD
(habitat degradation). Det är ofta oerhört svårt att särskilja dessa processer och de flesta studierna sker utifrån ett enkelt ö-teorikoncept.
Enligt de talrika studier och modellsimuleringar som har skett i detta
ämne under den senaste tiden är HF som regel mindre viktig än vad HL,
HI och HD är. HL är den generellt viktigaste orsaken till den alltjämt
pågående minskningen av den biologiska mångfalden. Betydelsen av HF
ökar dock när habitatmängden minskar.

5.4.1.3 FUNKTIONELLA GRUPPER OCH GUILDS
Arter reagerar olika gentemot faktorer som biotopförlust och fragmentering
bland annat beroende på att de har olika livsstrategier. Detta har fött tanken
att man skulle kunna gruppera dem i olika strategityper och använda dessa,
eller olika kvoter mellan dem, som naturvårdsindikatorer. Skillnaden mellan
perenna växter och mer kortlivade arter och deras skilda krav på miljöer och
störningsdynamik är ett tydligt exempel på detta.
Lokala artkonstellationer är inte ett slumpmässigt urval av en större regional artpool utan uppvisar nästan alltid någon typ av ”struktur” (Weither &
Keddy 1995). Man brukar säga att det finns vissa mekanismer (lagar; assembly rules) som ger upphov till dessa mönster och de kan vara av åtminstone
två olika slag – hierarkiska och icke-hierarkiska. De hierakiska mönstren studerar man via NSS-studier (se 5.4.1.4) medan de icke-hierakiska mönstren
kan inordnas i det s k nischkonceptet.
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Vid studier av dessa mönster brukar man urskilja speciella guilds och/eller
funktionella grupper snarare än arter. Arter som på grund av liknande levnadssätt konkurrerar om samma resurs bildar en guild (t ex skalbaggar i en
komocka) och arter som har samma ekologiska funktion (t ex pollinerar
äppelblommor) är en funktionell grupp. Mönstren blir nämligen lättare att
tolka och översätta som generella lagar när man har gjort den indelningen
(Belyea & Lancester 1999). Man brukar uttrycka detta så att mekanismerna
”opererar” på dessa guilds eller funktionella grupper snarare än på arter
(Keddy 1992).
Det är numera vanligt att tala om dessa lagar som ”filter” vilka utestänger
vissa arter från en tänkt regional art-pool och ger den lokala artsammansättningen sin speciella prägel. Teorin förutsäger att (Weither & Keddy 1995)
stressade lokaler (d v s lokaler som ofta har uttalad vatten- eller ljusbrist etc)
och näringsfattiga lokaler har en artstock som är mer enhetlig än vad slumpen skulle ha åstadkommit (underdispersion). Den svåra miljön formar här
artstocken till att se ut och fungera på ett visst sätt. Näringsrika miljöer utan
uttalade stressituationer brukar ha en artstock som är mer variabel än vad
slumpen skulle ha åstadkommit (overdispersion) eftersom den starka konkurrensen här gör att arterna tenderar att bli mer olika för att undvika konkurrens. Lokala artkonstellationer blir teoretiskt mer lika varandra om den geografiska artpoolen är liten, biotoperna ligger nära varandra och om biotoperna är lågproduktiva och/eller ofta utsätts för störningar och stress. De blir
däremot mer olika varandra om motsatserna gäller (Chase 2003).
En intressant gruppering i olika funktionella grupper har gjorts för mossor, som har delats in i 6 olika typer (se nedan) med olika livsstrategier av
During (1992). Söderström & Herben (1997) simulerade olika landskapsförändringar och kunde då se stora skillnader i metapopulationsdynamiken mellan mossor med olika livsstrategier. Stannarna, kolonisterna och de långlivade
arterna reagerade väldigt olika på olika förändringar i ”landskapet” där stannarna var de mest sårbara. Olikheterna i reaktion gäller t ex för fragmentering. Metoden att studera olika ”strategityper” kanske kan ge värdefulla kunskaper också för andra organismgrupper. Vid en studie vid Blidö skärgård
norr om Stockholm där man återinventerade ängs- och hagmarksväxter efter
ca 100 år fann Löfgren (2001), trots en allmän och stark tillbakagång av
gruppen som helhet, dels att de mer frekventa arterna hade minskat mest,
dels att inga livshistoriestrategier var över- eller underrepresenterade vid tillbakagången. Här verkar därmed en spridningsbaserad modell ha en större
förklaringskraft. Ett annat exempel där man försökt att identifiera funktionella grupper (i detta fall blomflugor) och sedan använda dem som indikatorer finns redovisat av Sahlén m fl (1999). Lövskogsväxterna har nyligen
delats in i funktionella grupper beroende på deras näringsfysiologiska egenskaper (Diekmann & Falkengren-Grerup 1999).
Metoden att urskilja och studera olika funktionella grupper eller guilds
borde utvecklas mer i framtiden. Genom att med tidsserier följa utvecklingen
av de relativa andelarna av sådana artgrupper kan man troligen bättre och
mer entydigt beskriva förändringar av den biologiska mångfalden jämfört
med mer artinriktade studier. Artrika grupper som går att samla in med
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enhetliga metoder torde vara viktiga att undersöka i dessa sammanhang (t ex
vedskalbaggar, vedsvampar, blomflugor etc).
Strategityper hos mossor enligt During (1992)
Fugitives (Flyktingar). Kortvariga och oförutsägbara habitat. Icke säsongrelaterad reproduktion. Hög reproduktiv allokering, d v s lägger proportionellt
mycket resurser på reproduktion. Lättspridda arter med många och små sporer, ibland med långlivad sporbank.
Exempel: spåmossa Funaria hygrometrica, brännmossa Ceratodon
purpureus, parasollmossor Splachnum spp.
Annual shuttle life strategy (Annuell hoppare). Kortvariga och förutsägbara
habitat. Säsongrelaterad reproduktion. Hög reproduktiv allokering. Lätt- till
svårspridda arter med relativt stora och få sporer, ibland med permanent
sporbank.
Exempel: endagsmossa Ephemerum serratum
Colonists (Kolonister, pionjärer och tillfälliga kolonister). Relativt kortvariga
och oförutsägbara habitat. Successionsrelaterad reproduktion. Medelhög
reproduktiv allokering. Lätt- till svårspridda arter med relativt många och små
sporer, ibland med permanent sporbank (tillfälliga kolonister). I näringsrika
miljöer kallas de kolonister och i näringsfattiga miljöer kallas de för pionjärer.
Exempel: strandkalkmossa Tortella flavovirens, sotmossor Andreaea spp,
rosetter och gafflar, Riccia spp.
Short-lived shuttle life strategy (Kortlivad skyttlare). Relativt kortvariga och
förutsägbara habitat. Successionsrelaterad reproduktion. Medelhög reproduktiv allokering. Lätt- till svårspridda arter med relativt stora och få sporer.
Exempel: hättemossor, Orthotrichum spp.
Long-lived shuttle life strategy (Långlivad hoppare – konkurrerare, långlivad
skyttlare - stresstolerant). Relativt långvariga och förutsägbara habitat. Successionsrelaterad reproduktion. Medelhög reproduktiv allokering. Asexuell
förökning vanlig (gemmae, groddkorn, isidier, soredier, fragmentering). Lätttill svårspridda arter med relativt stora och få sporer.
Exempel: fjädermossor Neckera ssp, allémossa Leucodon sciuroides.
Perennial stayers (Stannare och dominanter). Långvariga och förutsägbara
habitat. Störningssrelaterad reproduktion. Låg reproduktiv allokering. Asexuell förökning vanlig , främst fragmentering och vegetativ tillväxt. Lätt- till
svårspridda arter med relativt stora till små sporer. I näringsrika miljöer
dominerar pleurokarpa mossor och i näringsfattiga miljöer dominerar storvuxna akrokarper. Vissa arter hävdar sig genom kemisk-fysikalisk ”krigföring” – s k dominanter.
Exempel: husmossa Hylocomium splendens, väggmossa Pleurozium
schreberi, västlig husmossa Loeskobryum brevirostre.
SAMMANFATTNING / SLUTSATSER
Många ekologiska processer opererar på funktionella grupper och guilds
snarare än på enskilda arter varför naturinventeringar och ekologiska
studier i större utsträckning borde beakta detta.
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5.4.1.4 NSS-STUDIER (NESTED SPECIES SUBSETS)
Ett underliggande antagande om olika organismsamhällen är att vissa arter
bara förekommer i vissa speciella redan mycket artrika lokaler. I regel är
det de sällsynta eller naturvårdsintressanta arterna som dyker upp i de
artrika lokalerna (Lawler m fl 2003). Detta är ännu ett exempel på en
modell där organismsamhället har en inre struktur som styrs av vissa lagbundheter (s k assembly rules). NSS- idén uppstod i kölvattnet efter
M & W:s öteori vid studier av fågelfaunor på olika öar. Framförallt Connor
& Simberloffs (1979) arbeten debatterades mycket och de talade t ex om
”förbjudna artkombinationer” men också Diamonds (1975a) arbeten som
visade att vissa ögrupper hade ett regelbundet mönster så att där art 1 förekommer där förekommer inte art 2 och vice versa. Detta kom senare att
kallas för ”checkerboard pattern”(Gilpin & Diamond 1984). Liknande
förekomstmönster har också bekrivits som ”anti-nestedness” (Poulin &
Guegan 2000).
Om man sammanställer artlistor från någon organismgrupp i ett speciellt
habitat men för ett antal olika lokaler (förekomst/icke-förekomst) kan de
redovisas som en triangel (se t ex Sjögren-Gulve 1999). I toppen av triangeln
återfinns de arter som man har funnit på någon eller några lokaler (”topparter”) och vid triangelns bas återfinns vanliga arter som finns på alla lokaler.
Om inga arter som finns på de artfattiga lokalerna saknas på de artrika så
betyder det att de mer sällsynta arterna är inskränkta till speciellt artrika
lokaler, att artfattigare lokaler är förutsägbara ”subsets” av de artrikare lokalerna och att organismgruppen kännetecknas av ett hierarkiskt förekomstmönster (nestedness). Nästan alla organismgrupper har visat sig ha ett mer
eller mindre tydligt NSS-mönster (Meffe & Caroll 1997 s. 297ff, Wright m fl
1998). I Sverige har man funnit ett NSS-mönster hos vedlevande levermossor
(Sjögren-Gulve 1999), dyngbaggar (Ljungberg 2002), vedskalbaggar i ekskogar (Niclas Franc opubl.), vedsvampar (Karström m fl 1993, Berglund &
Jonsson 2003, 2004) och sandanknutna vägsteklar (Berglind 2002). Naturvårdsverkets projekt om ”indikatorer på biologisk mångfald” handlar också
till stor del om att studera hierarkiska förekomstmönster. En samlad presentation av detta forskningsprojekt finns i tidskriften Skog och Forskning nr
2/99.
Få organismgrupper uppvisar ett perfekt hierarkiskt förekomstmönster.
Man brukar därför beräkna graden av regelbundenhet och man talar om denna som den studerade organismgruppens ”temperatur” (nestedness). Styrkan
i detta mönster – temperaturen – kan analyseras med en s k NSS-analys
(Wright m fl 1998, Fleishman m fl 2002). ”Kalla” grupper beter sig som en
kristall d v s de uppvisar ett tydligt hierakiskt förekomsmönster medan ”varma” grupper är mer slumpvist fördelade. Denna temperatur brukar man
beräkna med datorprogrammet ”the nestedness temperature calculator”
(Atmar & Patterson 1995).
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EXEMPEL PÅ NSS-MÖNSTER • Fig 4
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FIG 4: Exempel på NSS-mönster
Omgjort efter Berglund 2004
1. Ett perfekt hierarkiskt förekomstmönster
2. Ett perfekt hierarkiskt förekomstmönster ordnat som en värdetriangel
3. Ett uppluckrat men ändå tydligt hierarktiskt förekomstmönster. (Förekomsten av olika däggdjur på
bergstoppar i sydvästra USA)

Om nästan alla organismgrupper uppvisar ett tydligt NSS-mönster går
detta att utnyttja inom naturvården på flera olika sätt (Patterson 1987). Om
det finns ett perfekt NSS-mönster och artrikedomen ökar montont och likformigt med ökad areal så innehåller ett stort område fler arter än vad samma
areal skulle innehålla uppdelad på flera ytor. SLOSS-debatten skulle därmed
vara avgjord till förmån för få stora reservat och detta hävdades t ex av
Brown (1986). En del empiriska fakta och teori säger dock motsatsen, nämligen att många små reservat (öar) ofta innehåller fler arter på lika stor yta
(Higgs & Usher 1980, Soulé & Simberloff 1986, Wright & Reeves 1992,
Lomolino 1994). Orsakerna till detta mönster liknar dock de samband eller
avsaknad av samband som man finner mellan artrikdom och areal d v s de är
många och komplexa och innebär nästan alltid att man jämför ”äpplen med
päron” (Simberloff & Abele 1982). En kritisk genomgång av sambandet mellan SLOSS och NSS gjordes av Boecklen (1997). För att förstå hans slutsatser
måste man inse att detta är en av många tolkningar av M&W:s ö-teori som
har gjorts inom den nischrelaterade samhällsekologin. Enligt Boecklen sker
invandring av nya arter till en yta i en bestämd sekvens där de lättspridda (rselekterade) arterna kommer först och de mer svårspridda (K-selekterade)
arterna kommer sist. Denna process var också precis den som beskrevs i
MacArthur & Wilson (1967). Boecklen avslutar studien med att säga att
teorin om NSS-mönster är en av många teorier som har knoppats av från de
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öbiogeografiska teorierna och att alla dessa avknoppningar kännetecknas av:
•
•
•
•

Stor variation mellan olika studier
Okända eller osäkra mekanismer (vad orsakar mönstet?)
Låg förutsägbarhet
Oförmåga att ge klara och precisa rekommendationer till naturvårdsbiologerna
Orsakerna till NSS-mönstret är fortfarande delvis okända men vi vet att
de är komplexa och att de till vissa delar beror på stickprovsförfarandet (statistiska effekter). Orsakerna varierar också mellan olika organismgrupper,
speciella biotopförekomster på vissa lokaler eller på områdenas storleksfördelning (Fischer & Lindenmayer 2002, Fleishman m fl 2002). Det finns artiklar som pekar ut frekvensen av mänskliga promenader, fjärilars beteende i
skogsgläntor av olika storlek, skillnader i kolonisationshastigeter, etc som
underliggande faktorer (Loo m fl 2002, Summerville m fl 2002, Estaban
2002, Fischer & Lindenmayer 2002). Eftersom det finns så många olika
mekanismer som alla kan leda till ett hierarkiskt förekomstmönster så känns
de biologiska tolkningarna av många arbeten för närvarande mycket röriga.
En annan svår fråga är vilken ”temperatur” en rent slumpmässig artfördelning mellan ett antal olika lokaler kan få och därmed mot vilken typ av nollmodell som man ska testa mönstret mot (Jonsson 2001).
Ur naturvårdsbiologisk synvinkel vore det mycket intressantare att se hur
mönstret ser ut för de naturvårdsintressanta arterna. Några slutsatser går
redan att beskriva. Vill man ha indikatorarter som ska visa på hög sannolikhet av mycket sällsynta arter bör man välja ut sådana som ligger strax under
toppen av NSS-triangeln. Vill man ha indikatorer som visar på så artrika eller
”kompletta” växt- och djursamhällen som möjligt bör man välja topparten
(Gustafsson 2000). Detta betyder också att om det bara är större, sammanhängande reservat som hyser en artrik fauna och flora så blir dessa stora
reservat de enda som kan ge ett fullgott skydd åt alla arter (Berglind 2002).
NSS-analyserna ger också en möjlighet att i efterhand testa styrkan i de empiriskt framtagna värdetrianglar som används inom svensk naturvård i dag
(Gustafsson 1999a).
SAMMANFATTNING / SLUTSATSER
Eftersom de flesta organismgrupper uppvisar någon form av hierarkisk
struktur så borde lokaler med sällsynta och rödlistade arter också vara
artrika med avseende på samma artgrupp. Detta leder till slutsatsen att
rödlistade arter är en bra vägvisare till värdefulla skogslokaler.
Man bör helst basera naturvärdesbedömningar på så många olika
organismgrupper som möjligt eftersom bruket av enstaka indikatorarter
eller organismgrupper troligen leder till bristfälliga och ofullständiga
resultat.
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5.4.2 Spridningsbaserade teorier
M&W:s öteori ingår i denna grupp men är redan genomgången tidigare eftersom den på många sätt kan sägas vara startpunkten inom den naturvårdsbiologiska forskningen. Hubbells teorier är inte genomgångna och tas inte heller
upp här eftersom de fortfarande är ganska nya och jag fortfarande inte ser
hur naturvårdsapplikationerna baserade på dem ska se ut.
5.4.2.1 SAMBANDEN MELLAN REGIONAL OCH LOKAL ARTRIKEDOM / SPECIES-POOL BEGREPPEN
Idén att lokal artrikedom (LA) påverkas starkt av den regionala artrikedomen
(RA) i den miljö man studerar (LARA-teorin) har blivit ett populärt forskningsämne under senare år (Caley & Schluter 1997). Idén har lanserats som
”the species-pool hypothesis” och några viktiga arbeten som berör nordiska
miljöer är Zobel (1992,1997), Zobel m fl (1998), Eriksson (1993), Pärtel m fl
(1996), Franzén (2002) och Dupré (2000). Teorin förutsätter att man identifierar och avgränsar hur många arter som finns i en viss miljö och i en viss region och dessa grupper kallas för artpooler. Ett arbete som på ett bra sätt har
klarlagt hur man avgränsar och definierar olika grupper (artpooler) i bestämda miljöer och på lokal och regional nivå är skriven av Belyea & Lancaster
(1999). Dessa definitioner redovisas i fig 5.
En basal hypotes inom gruppen av interaktionsbaserade teorier är att den
lokala artrikedomen når ett bestämt övre tak som bestäms av arternas inbördes interaktioner – ett ”fullständigt” utvecklat samhälle kan inte längre invaderas av ytterligare arter. Här är det således lokala faktorer som bestämmer
artrikedomen. En god samstämmighet mellan en lokal och en regional artstock, som i LARA-teorin, förutsätter att de studerade arterna väsentligen har
samma ”nisch”, d v s modellen bygger på samma förutsättningar som M &
W:s ö-teori (Zobel 2001, Palmer 2001). När man studerar art/area – relationer eller bedriver LARA-studier är det därför mycket viktigt att man inskränker studierna till ett väldefinierat växt-och djursamhälle, d v s en grupp arter
som lever i samma miljö och konkurrerar om samma ”resurs”. Dessutom att
man jämför växt- och djursamhällen som lever i samma klimatiska och biogeografiska område (Wissel & Maier 1992).
I ett nyligen utfört arbete som utredde sambandet mellan regional och
lokal artrikedom i svenska naturtyper kunde man verifiera ett tydligt LARAsamband för både kärlväxter i lövskogar och i naturliga gräsmarker (Dupré
2000, Dupré m fl manus). Detta var något förvånande eftersom båda studierna var inriktade mot delvis svårspridda kärlväxter. Enligt teorin borde nämligen svårspridda arter visa svaga samband medan lättspridda arter borde visa
starka samband.
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OLIKA ARTPOOLER • Fig 5
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FIG 5: Några olika artpooler och deras definitioner
(omgjort efter Belyea & Lancaster,1999).
GSP: (Geographical species pool). Den geografiska artpoolen d v s alla de arter som befinner sig inom
det geografiska område från vilket de teoretiskt kan kolonisera objektet – oavsett vilka biotoper de är
knutna till (det studerade områdets totala flora).
HSP: (Habitat species pool). Den speciella biotopens artpool, d v s alla de arter som finns i samma
naturtyp som objektet tillhör (t ex sydlig lövskog).
ESP: (Ecological species pool). Den ekologiska artpoolen, d v s de arter som har de egenskaper (t ex
ståndortskrav) som gör det möjligt för dem att etablera sig just i detta speciella objekt (t ex ek-hasselskog på kalkrik berggrund).
ASP: (Actual species pool). Detta är den aktuella artpoolen, d v s de arter som för närvarande faktiskt
finns i det studerade objektet.
I andra studier skiljer man på endast två typer av pooler. Den lokala artpoolen omfattar de arter som
finns i ett område och dess omedelbara närhet. Den lokala artpoolen jämförs med andra liknande
områden som ligger utanför arternas kortsiktiga spridningsförmåga och denna nya, större artlista utbildar den regionala artpoolen.

Ett delvis kritiskt arbete som behandlar sambandet mellan olika artpooler
är Hillebrand & Blenckner (2002). De menar att relativt lättspridda organismer ofta uppvisar ett starkt samband mellan LA och RA medan mer svårspridda organismer mest påverkas av lokala faktorer. De menar också att det
starka sambandet till stor del beror av s k autokorrelation, d v s att de arter
som finns med i den lokala artpoolen alltid också finns med i den regionala
och därmed blir ett visst mått av samband oundvikligt. Liknande invändningar finns hos Bartha & Ittzes (2001), Schoolmaster (2001), Leps (2001) och
Palmer (2001). Andra svårigheter som man har pekat på är att artsammansättningens variation på det lokala planet kan påverka resultatet (Herben
2000).
En annan svårighet vid LARA-studier är att entydigt avgränsa den regionala artpoolen (Wilson & Andersson 2001, Grace 2001). Här har man
använt sig dels av den s k ”core species approach” och dels ”wide-range
approach”. Den förstnämnda utser ett speciellt växtsamhälle (target community, Hubbells ”meta-samhälle”) enligt någon växtsociologisk modell (typ
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Braun Blanquet) och den andra metoden bygger på att man listar alla regionalt förekommande arter i en mindre strikt definierad miljö, som lövskog
eller torräng etc. Den sistnämnda metodiken var den som gav bäst utslag i
statistiska test (Dupré 2000).
LARA-studier bör göras på epifytiska kryptogamer, vedlevande insekter
och svampar eftersom man enligt artpoolshypotesen borde förvänta sig ett
ännu starkare samband hos dessa än för de grupper som Dupré (2000) studerade (kärlväxter i sydlig lövskog och naturliga fodermarker). De kan nämligen anses mindre begränsade av spridningsfiltret än vad kärlväxterna är i en
landskapsskala. Edmans (2003) studier över granvedssvampar tyder på att ett
tydligt LARA-mönster finns även för vedlevande svampar. Mossorna är extra
intressanta i detta sammanhang eftersom de har visat sig ha ett utpräglat
”nischlöst” beteende (Rydin & Barber 2001).
SAMMANFATTNING / SLUTSATSER¨
Det finns ett tydligt samband mellan regional och lokal artrikedom hos
många olika organismgrupper och i många olika miljöer. På svensk mark
har man sett detta samband hos kärlväxter i sydlig lövskog och naturliga
gräsmarker men även hos granvedsvampar.
Man kan säga att den regionala artpoolen (metasamhället) till stor
del bestämmer artrikedom och struktur av det lokala artpoolen.
Artgrupper som enligt teorin inte borde ha starka LARA-samband är
de som aldrig, eller nästan aldrig, sprider sig mellan olika lokaler. De
olika lokalernas artuppsättning i en värdetrakt eller region saknar då tydliga samband. Slumpen speler en stor roll vid de enskilda lokalerna. De
samband som ändå finns beror ofta av Moran effekten. Moran effekten
säger att miljömässig stokasticitet (sommartorka, sen vårfrost etc) är korrelerad i närliggande lokaler. Detta motsvarar scenario 1 i Fig 8.
(Principskiss över lätt- respektive svårspridda arter.)
Den stora majoritet av svenska växter och djur som är vare sig
utpräglat lätt- eller svårspridda kan med stor fördel skyddas genom koncentrerade insatser i särskilt utvalda regioner (värdetrakter). De kommer
då att överleva bättre därför att de under dessa förutsättningar utbildar
metapopulationssystem. De olika lokalernas artuppsättning i en region
har då tydliga LARA-samband eftersom de enskilda lokalernas artuppsättningar funger som ”kommunicerande kärl”. Denna grupp motsvarar
scenario 2 i Fig 8.
De arter som med relativ lätthet sprider sig över hela regioner får
samma artuppsättning i de olika värdetrakterna. LARA-sambanden är
starka eftersom de lokala och regionala artstockarna består av samma
populationer. I regioner med sämre habitatillgång blir dock den biologiska mångfalden trivialiserad framförallt genom mass effekten. Detta motsvarar scenario 3 i Fig 8.
Även lättspridda arter gynnas som regel av koncentrerade insatser i
särskilt utvalda landskap eftersom de ofta har en leptokurtik spridningsprocess (se Fig 7) och ”nischlösa beteenden” där mass- effekten blir
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extra tydlig. Därför uppvisar även vedsvampar och kanske andra grupper
ett LARA-samband även om mekanismen är annorlunda (inga klassiska
metapopulationssystem).
Både lokala, regionala och evolutionära filter bestämmer artsammansättningen på varje enskild lokal och denna modell (som vi kan kalla för
”filtermodellen”se Fig 9) har ersatt artantal/area relationen och den av
Wilson-MacArthur anförda mekanismen (biotophypotesen).
Biotophypotesen ger speciella artsammansättningar på olika habitatöar. Större öar och öar på kortare avstånd från varandra får en större
andel K-strateger och habitatspecialister. Den lokala artsammansättningen beror i detta fall på olika ekologiska interaktioner.
En riktigt artrik lokal måste därför dels vara del av en rik evolutionär
händelse, d v s vara en del av ett stort meta-samhälle och dels vara belägen i ett artrikt landskap. Den lokala artsammansättningen beror i detta
fall på de olika arternas spridningsbiologi. Storleken på den regionala
artstocken har främst evolutionära orsaker.
Den lokala artrikedomen i varje enskild lokal upprätthålls i varje
enskilt ögonblick genom många olika ekologiska interaktioner och lokalen måste därför även ha goda kvalitéer som god tillgång på olika mikrohabitat och ett bra mikroklimat.

5.5 Studier inriktade mot en art eller artgrupp
5.5.1 Från populations- metapopulationsdynamik till sårbarhetsanalyser
I samband med att ”flykten från samhällsekologin” gjorde sig alltmer kännbar under 1900- talets senare del så blev populationsekologin med dess
modeller och terminologi det viktigaste forskningsområdet inom ekologin.
Studier av små populationer som löper stor risk att dö ut blev snabbt en viktig naturvårdsapplikation av denna forskningsgren.
Hur allt fåtaligare och mer isolerade populationer förändras har sammanfattats för växter av t ex Bertilsson 2001 och Eriksson 1996a (teorier). Många olika
studier har visat att de interna stokastiska faktorerna sätts igång i små populationer (Widén 1993, Jennersten 1988, Hauser & Loeschcke 1994, Jakobsson
2003). Ett exempel som belyser betydelsen av mycket stora arealer eller nätverk
av biotoper och därmed sammanhängande stora populationer för ett långsiktigt
överlevande är analysen av sandförekomster och sandödlan. Denna art har försvunnit från alla mellansvenska områden under 30 kvadratkilometer (område
med förtätningar av blottad sand och grus) under 1900-talet (Berglind 2002)
trots att den ofta överlever länge i ett enda sand- eller grustag.
Trots att populationsteorierna är väl underbyggda så beter sig växterna
långt ifrån alltid så som de rent teoretiskt borde göra. Kortvariga (få år)
demografiska populationsstudier på majviva Primula farinosa visade sig t ex
leda till felaktiga förutsägelser i det långa loppet (Lindborg & Ehrlén 2001).
Liknande studier på sårläka Sanicula europaea på Öland gav endast tvetydiga
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resultat eftersom flera olika faktorer kan ta ut varandra eller motverka
varandra i ett längre tidsperspektiv (Gustafsson 2003). Många undersökningar av framförallt långlivade växter har klarlagt att det bara finns svaga samband mellan populationsstorlek, grad av isolering och fitness (reproduktionsframgång) (Eisto m fl 1999, Öster 2000, Löfgren 2001, Schieman 2002
och Bertilsson 2002) eller mellan populationsstorlek och genetisk variation
(Milberg & Bertilsson 1997). Ett liknande mönster kan också uppstå för
kortlivade skalbaggar (Ingvarsson 1997). Denna senare studie, på en strandlevande art vid Bottenviken, visar också på betydelsen av att man jämför den
genetiska variationen i många olika skalor. Den passiva vinterspridningen
med isrörelser sker i en helt annan skala än den aktiva sommarspridningen.
Det verkar som olika externa deterministiska faktorer utgör ett allvarligare
hot för många arter än en liten populationsstorlek i sig, åtminstone i det korta tidsperspektivet. Detta visar på nödvändigheten att noggrant beskriva och
lära känna även dessa faktorer innan man lägger ner stora resurser på ett artbevarande.
MacArthurs och Wilsons öbiogeografiska teorier handlade om artrikedomen på olika öar och hur den bestämdes via koloniseringar och utdöenden.
Det blev emellertid snart uppenbart att dessa teorier också kunde användas
på artnivå och även beskriva hur en art kan överleva i ett landskap där dess
biotoper är fläckvist förekommande. Kopplingen kunde göras eftersom i stort
sett alla arter hade en fäckvis utbredningsbild där populationen kunde delas
upp i “subpopulationer“ och där de olika subpopulationerna kunde gå olika
öden till mötes. Metapopulationsbiologin skiljer sig på detta sätt gentemot
öbiogeografiska studier genom att man studerar en art i taget. Öteorin är
bättre applicerbar i dessa studier eftersom individer inom en population kan
anses mer lika varandra än arter i ett samhälle.
Metapopulationsdynamik har blivit oerhört populärt inom naturvårdsbiologin och har utvecklats från den relativt enkla modell som beskrevs av
Levins (1960, 1970) till dagens beskrivningar med betydligt mer komplicerade modeller som source-sink populations (Pulliam 1998, 2000) och core and
the satellit hypothesis (Hanski 1982, 1997, 1999, Hanski & Gilpin 1991,
Hanski & Simberloff 1997).
I Levins modeller är alla populationer lika stora och har samma sannolikhet för utdöenden och nyetableringar. Inga interna processer, d v s händelser
inom populationerna, beaktas i denna modell. Pulliam skiljer på två olika
typer av populationer, de som har en ökning i källmiljöer (födelsetalen överstiger dödstalen) och de som minskar (i sänkmiljöer) och anför att dessa skillnader beror av kvalitén på habitaten. Många arter har metapopulationssystem som innefattar bägge dessa populationstyper i olika landskapsavsnitt.
En bra beskrivning på svenska av detta fenomen finns i Ekstam & Forshed
(2000) där de beskriver ett system av käll/sänkpopulationer av starar i ett
landskap i Västergötland. Man brukar ibland hävda att en art i regel har källpopulationer i de centrala delarna av sitt utbredningsområde och sänkpopulationer i de mer perifera vilket gör att det blir omöjligt att bevara randpopulationer om de inte får kontinuerlig tillförsel från källpopulationer i närheten
(Lawton 1993). Senare studier har visat att detta mönster inte alltid stämmer.
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Den svenska populationerna av exempelvis lövgroda, större vattensalamander och läderbagge är alla de nordligaste i Europa men också de mest livskraftiga.
En insikt som man har fått via dessa studier är att det är mycket viktigt att
identifiera och avgränsa arternas källmiljöer för att man ska kunna prioritera
resurserna dit. Det är ofta detta man åsyftar då man talar om att habitatens
kvalité måste vara god.
Hanskis “core and the satellit hypothesis“ är en liknande modell som skiljer mellan stora populationer (core) som sällan eller aldrig dör ut och små
populationer (satellit) som ofta dör ut men som ibland återkoloniseras från
kärnområdet. Här beror skillnaderna i första hand på lokalernas areal och
grad av isolering. En välkänd genomgång på svenska av epixyla levermossor i
boreala landskap och deras respons gentemot fragmentering tar sin utgångspunkt i denna modell (Söderström & Jonsson 1992).
Metapopulationssystem studeras bäst på organismer som som ofta nykoloniserar och som ofta dör ut i sina fläckvist förekommande habitat (se t ex
Sjögren-Gulve & Hanski 2000, Albrectson 2000). En art kan åtminstone teoretiskt överleva i små isolerade och ibland kortvariga delpopulationer genom
att nykolonisera de habitatöar som finns i närheten. Detta förutsätter att
arten från början finns på tillräckligt många lokaler så att sannolikheten att
nykolonisera är stor. Spridningen mellan de olika habitatfragmenten spelar en
nyckelroll i modellerna. En intressant studie som belyser spridningens stora
roll för metapopulationssystemen och olika arters förmåga att hålla sig kvar i
landskapet utfördes nyligen på klibbglimm Silene viscosa (Löfgren 2001).
Detta är en ganska ovanlig art som i Sverige endast förekommer i delar av
Östersjöns skärgårdsmiljöer. 1957 visade utbredningsmönstret att sannolikheten för att växten skulle finnas på en given ö ökade om den låg i anslutning
till andra öar med klibbglimm. Denna effekt hade försvunnit 1997 vilket
sammanföll med att grågåsen dök upp i regionen (Oxelösunds skärgård) och
blev vanlig. Insamling av grågåsfekalier visade också att den sprider
klibbglimsfrön.
En viktig egenskap i alla metapopulationsmodeller är dock att utdöenden
hos en art sker ganska plötsligt vid en viss nivå eller procentuell andel koloniserade habitatöar. Detta har ofta att göra med att frekvensen av nyetableringar minskar dramatiskt när isoleringsgraden mellan dem blir för stora. Graden
av isolering sker också med dramatiska förändringar vid vissa tröskelnivåer
enligt fragmenteringsmodellerna. (Andrén 1994, 1997).
Source-sink-modellen har bidragit med ett viktigt naturvårdsbudskap
nämligen att många lokaler för rödlistade växter kan ha en negativ populationsutveckling som beror på att miljön är suboptimal. Man måste således ha
bra fältdata på både populationsstorleken, deras reproduktionsframgång,
detaljerade kunskaper om artens miljökrav (som kan växla mellan olika år
och regioner), spridningsförmåga och orsakerna till varför dödligheten ser ut
som den gör för att kunna göra en bra prediktion.
Det finns en typ av organismer som har ett avvikande mönster i detta
sammanhang. De har svag konkurrensförmåga, god spridningsförmåga och
de utnyttjar ofta tillfälliga störningar (competitive release situations). De blir
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av dessa skäl vanligare i små och relativt isolerade “öar“ jämfört med större
och/eller mer sammanhängande habitat (Wikars 1997). Sådana arter kallas
ibland för vagabonder (Diamond 1975a). Många borrflugor (Tephretidae) i
den svenska faunan hör troligen till denna grupp (se Fig. 6).
De talrika studier som har bedrivits på djur har dock i många fall visat sig
ge betydligt säkrare förutsägelser och den digra floran av olika ”modeller” är
också bättre utvecklad här (Sjögren-Gulve & Ray 1996, Sjögren-Gulve &
Hanski 2000). I dessa nya modeller har man numera dels accepterat en
bredare definition på metapopulationer – som nu helt enkelt är geografiskt
åtskilda populationer – och dels byggt in en hel del miljöfaktorer varför man
snarare talar om dem som PVA-analyser (sårbarhetsanalyser) än rena populationsekologiska modeller.
En sårbarhetsanalys utgörs av demografiska, miljö- och ibland genetiska
data relaterade till någon speciell art som med hjälp av någon modell simuleras
för att ge fingervisningar kring den artens framtida situation eller populationsutveckling (Kindvall 1998). I början behandlades främst djur eftersom växter har
många fallgropar (Menge 2000). Man brukar dela in de rumsligt strukturerade
modellerna i tre grupper dels (1) occupancy models, vilket motsvarar extinction/colonisation modeller inom metapopulationsekologin och (2) structured
models, som också tar hänsyn till demografiska förändringar inom varje habitatö och slutligen (3) individbaserade modeller (Alcakaya & Sjögren-Gulve 2000).
Modellerna är tyvärr mycket datakrävande samtidigt som de är mycket
känsliga gentemot vissa data som är mycket svåra att mäta (t ex spridning).
Metapopulationsekologin och konstruktionerna av de olika sårbarhetsanalyserna har därmed fastnat i ett klassiskt metodologiskt, vetenskapligt dilemma. De enkla modellerna med likstora populationer utan interna processer
har ganska lite ”biologisk realism” och att införa fler faktorer ökar visserligen förutsägbarheten i modellen men den blir då slutligen alldeles oformlig
och därmed svår att förstå och hantera (Hoopes & Harrison 1998, Wiens
1997, Lopez & Pfister 2001, Tjorve 2002, Johst m fl 2002). I en studie på
gölgroda Rana lessonae vid Upplandskusten konstaterade man att ”the task
of building and testing a causal model is tremendous” och vidare att enkla
colonisation/extinction modeller inte kan beskriva eller förutsäga artens
dynamik (Sjögren-Gulve & Ray 1996). Å andra sidan är det kanske inte
nödvändigt att kunna förutsäga risken för utdöende med hög precision eftersom framtida förändringar av olika miljöparametrar och effekten av framtida klimathändelser oftast är mycket stora och överskuggar olika populationsparametrar. Däremot är dessa modeller ofta utmärkta när man vill jämförela olika scenarion – t. ex betydelsen av olika naturvårdsåtgärder – och därmed avgöra deras effektivitet. I denna sista betydelse kan man säga att
modellerna nu har nått en sådan förfining att de är utmärkta naturvårdsredskap åtminstone när man arbetar med djur. Olika extinction/colonisation
modeller (occupancy models) finns närmare beskrivna i Sjögren-Gulve &
Hanski (2000) där också flera fallstudier finns beskrivna. Sårbarhetsanalyser
har blivit ett mycket omtyckt redskap inom naturvården och det skrivs nu
många böcker om detta ämne (Kindvall 1998, Morris m.fl 1999, Beissinger
& McCullouch 2002).
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För de flesta av alla arter som finns på rödlistan (t ex många svampar,
lavar och vedskalbaggar) är det mycket svårt att få fram kvantitativa data om
populationsdynamiken. Eftersom många arter är starkt knutna till speciella
mikrohabitat så skulle det dock vara möjligt att utföra sårbarhetsanalyser
som fokuserade på deras miljöer. Detta har dock ännu inte gjorts i någon
större utsträckning (Kindvall 1998 sid 60).
Man har också använt metapopulationsdynamiska modeller för att studera olika treartssystem (växt-herbivor-parasit/predator) (von Zeipel 2001,
Komonen m fl 2000, Hedenås 2002). Vid dessa studier har det visat sig att en
del organismer (t ex vissa växtätande insekter) klarar sig bättre i små och isolerade eller nyskapade populationer eftersom de där undgår predation
och/eller parasitism (se fig 6). Dessa fakta talar för att vi bör ha en dynamik i
landskapet och att många organismer klarar sig bäst i måttligt fragmenterade
landskap. Detta innebär också att predatorer och parasiter är ekologiska
grupper som är mycket känsliga gentemot fragmentering (Steffan-Dewenter
& Tscharntke 2002).
SAMMANFATTNING / SLUTSATSER
Ett metapopulationssystem blir med en fundamentalistisk tolkning ett
ganska sällsynt system. Det fodras då nämligen att 1) de enskilda populationerna beter sig som en population d v s har födelsetal, dödstal, immigration och emmigration 2) de olika populationerna har en dynamik som
är oberoende av varandra 3) småpopulationerna är förbundna med
varandra genom ett litet men mätbart genflöde. Dessa rigorösa krav
anser man inte längre behöver uppfyllas utan det har skett en gradvis
acceptans av ett allt vidare metapopulationskoncept. I dag menar man
som regel bara ett system av geografiskt åtskilda populationer och i
denna mening har nästan alla arter metapopulationssystem (SjögrenGulve & Hanski 2000).
Alla rumsliga populationsmodeller (populations-, metapopulations-,
source-sink-, core-satellit- modeller) är antingen för enkla eller mer verklighetstrogna och då ofta komplicerade. De har trots detta visat sig vara
mycket användbara redskap när det gäller att utvärdera betydelsen av olika naturvårdsårgärder och att beskriva olika tänkta framtida scenarion.
Metapopulationsmodellerna har vidgat vårt vetande på många väsentliga punkter och viktiga insikter är att:
• Lokala populationer kan samverka och interagera med varandra.
• Habitatens utsträckning i tid och rum är viktig.
• Vitt utbredda arter kan dö ut mycket snabbt även vid ganska små miljöförändringar (icke-linjära responser).
• Vi därför måste se mycket allvarligt på ytterligare fragmentering av de
flesta biotoper.
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ARTER OCH FRAGMENTENTERING • Fig 6
Artrikedom
Individantal

Interaktion mellan grupperna

Växt

Herbivor
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Borrfluga

Fragmentstorlek

Fig 6: Några olika organismgrupper och deras relativa känslighet gentemot fragmentering.
De flesta arter missgynnas av fragmentering. De flesta arter har också ett visst tröskelvärde, d v s i alltför små fragment förekommer de inte alls.
Borrflugan på bilden är en vagabond. Arter med denna livsstil är de enda som entydigt gynnas av fragmentering. De är så utsatta för stokastiska katastrofer och parasitism att de klarar sig bäst i små och
nyuppkomna lokaler.
Parasiterna däremot bygger successivt upp lokala populationer och blir därför vanligast i stora och
äldre, väletablerade lokaler.
Vissa herbivorer som fjärilen i bilden kan missgynnas av en alltför stor parasitism i de större lokalerna
och kan däremot temporärt gynnas i nya och mer parasitfria lokaler. Detta mönster har beskrivits av
zoologer i form av “hide and seek-teorier“.
Parasiter är särskilt utsatta för fragmentering och biotopförluster men vissa herbivorer kan gynnas av
måttlig fragmentering. Eftersom parasiter av olika slag dels är mindre kända och nästan alltid dåligt
dokumenterade (ofta inte dokumenterade alls) och dels inte används vid naturvärdesbedömningar så
tenderar den negativa betydelsen av fragmentering att underskattas.
Av bilden framgår också (antytt av pilarna mellan organismerna) den stora betydelse som parasiterna
har för de andra arterna förekomst och frekvens. Pilarnas tjocklek visar vilken grad av påverkan som
den ena gruppen har på den andra. Stark påverkan ger en tjock pil.

Andra slutsatser man kan dra från sentida forskningsrön är att:
• De flesta arter reagerar negativt på fragmentering men de exakta nivåer som ger dramatiska och snabba förändringar är dels beroende av
vilka arter man studerar och dels på vilka modeller man använder.
• De arter som är känsligast gentemot fragmentering är dels organismer
med dålig spridningsförmåga (därför att de sällan eller aldrig återkoloniserar) och dels kortlivade och ofta lättspridda organismer därför att
de reagerar snabbt på ogynnsamma förändringar.
• Långlivade arter med buffertsystem (fröbank, klonbildning) är minst
känsliga gentemot förändringar
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• Kortlivade arter utan buffertsystem är mest känsliga ( t ex åkerogräs
och vedinsekter)
• Parasiter och predatorer är extra känsliga och är de första som försvinner när landskapen bli mer fragmenterade därför att de i högre
grad än andra kräver stora fragment. Många akut hotade eller försvunna vedinsekter hör till denna grupp.
• Eftersom organismerna är sinsemellan så olika så fungerar ett nätverk
av reservat (i vilken skala och utformning man än konstruerar det)
endast för en del av den totala artstocken i ett område (Sutherland
1998).
• Vissa organismer tycks gynnas av en måttlig fragmentering av livsmiljön liksom att habitaten är dynamiska (d v s förvinner och uppstår i
landskapet). Detta gäller i första hand specialiserade herbivorer som
är utsatta för predation/parasitism men det finns också datorsimuleringar som pekar mot att detta kan vara ett mer allmänt fenomen (Frodin 2002).
• Det kan i vissa fall vara fördelaktigt att tillskapa tillfälliga källpopulationer (t ex genom att anlägga ”trädkyrkogårdar”) för arter som lever
i tillfälliga habitat. De kan utifrån dessa nyskapade källmiljöer besätta tomma habitatfläckar eller områden med tynande populationer i
regionen och där bidra med ett positivt genetiskt inflöde (the rescue
effect). Nyskapandet av lokaler kan också vara bra därför att arterna
då (tillfälligtvis) kan undgå predation och/eller parasitism (Hedenås
2002).

5.5.2 Naturvårdsgenetik
Många sentida naturvårdsarbeten har haft en genetisk tyngdpunkt och strömmen av genetiska studier på nordiska organismer har ökat markant den
senaste tiden. Detta beror dels på att många olika frågor potentiellt kan
besvaras (taxonomiska, biogeografiska, naturvårdsbiologiska) men också på
att de tekniker som används (DNA-sekvensering etc) har blivit billigare och
effektivare. Naturvårdsgenetiken är i dag, internationellt sett, en av huvudströmmarna inom naturvården och det kommer numera ut tjocka läroböcker
i ämnet (Frankham m fl 2002). Korta genomgångar, på svenska, av olika
metoder och problemställningar finns i Svensson (1987) och Larsson (1991).
En bra genomgång av icke-jämviktsteorier inom genetiken finns hos Ingvarsson (1997).
Den genetiska forskningen är numera mycket bred och har lite olika
utgångspunkter. Man kan grovt dela in forskningen i tre olika grenar där
populationsgenetiken främst studerar snabba förändringar av olika genfrekvenser i små avgränsade populationer. Små populationer är utsatta för olika
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“genetisk hot“ som hänger samman med deras begränsade individantal.
Svenska studier med denna inriktning har gjorts för exempelvis ärtvicker
Vicia pisiformis (Black-Samuelsson & Lascoux 1999), luktvädd Scabiosa
canescens (Waldmann 2000), luktsporre Gymnadenia odoratissima (Gustafsson & Sjögren-Gulve 2002) och spåtistel Carlina vulgaris (Jakobsson 2003).
En sammanfattning av de negativa processer som man studerar här och
som har stor betydelse inom naturvården är:
• Förlust av additiv genetisk variation. Små populationer kan förlora så
mycket av sin variation att de förlorar sin evolutionära potential. För att
minst en mutation ska uppstå i varje generation krävs enligt vissa teoretiska beräkningar mellan 50 000 till 500 000 individer (Svenson 1996 sid
104).
• Inavelsdepression.
• Negativa effekter av hybridisering (inklusive outbreeding depressions).
• Domestiseringprocesser av infångade och burade populationer.
Den populationsgenetiska forskningens stora fördelar är de teoretiskt väl
underbyggda principerna (Hardy-Weinbergs jämviktsmodell). Nackdelarna
framträder senare när det visar sig att långsiktiga förändringar är underkastade en stor variation som ligger utanför dessa teorier och att de flesta populationer befinner sig i s k icke-jämviktstillstånd som blir mer komplicerade att
studera (Holzinger & Vitt 1997, Lande 1988 och Frankham m fl 2002).
Många av de förutsägelser och slutsatser som har dragits ur dessa teorier
visar sig därför ofta innehålla allvarliga brister. Se t ex Caughleys (1994) diskussioner om sumatranoshörningen och geparden. På svensk mark finns
andra goda exempel där bäver och kanadagås uppvisar en god vitalitet trots
att de har genomgått en bottleneck (det vill säga en period med mycket få
invider och förlust av genetisk mångfald) och där individerna dessutom var
nära släktingar. Den gamla 50/500-regeln, som säger att det behövs 500 individer av en art för att en population ska kunna vara långsiktigt stabil och mer
än 50 för att undvika inavelsdepression, har nyligen fått en kritisk genomgång (Reed m fl 2003) där man utförde MVP-analyser på 102 olika ryggradsdjur. I studien kunde man konstatera att man vid kortsiktiga studier regelbundet underskattar den normala variationen hos demografiska och miljömässiga parametrar. För en långsiktig överlevnad (99 procent chans att överleva 40
generationer) krävdes enligt denna undersökning en minsta population av ca
7 000 individer.
En annan gren studerar främst den genetiska strukturen genom att på
olika sätt jämföra olika geografiskt avgränsade populationer inom en art. En
vanlig frågeställning som man har försökt att besvara i denna forskningsgren
är huruvida marginella populationer har en mindre genetisk mångfald jämfört med de mer centrala (därför att de perifera har startat från ett fåtal individer - en s k founder effect). När man jämför den genetiska inompopulationsnivån mellan nedisade och icke-nedisade områden i Europa har man
kunnat konstatera att detta faktiskt är fallet och mönstret finns hos t ex hassel, bok, trastsångare och allémossa (Demesure m fl 1996, Cronberg 2000
och Persson 2002, Hansson 2003, Palmé & Vendramin 2002, men se även
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Schiemann 2002 och Tyler 2002). Det finns i dag publicerade arbeten om den
genetiska strukturen hos svenska/nordiska populationer av exempelvis pseudoskorpioner, myror, barkborrar, vanlig svampsvartbagge, rödhalsad svartbagge, vedsvampar, kärlväxter, fåglar och däggdjur och nya arbeten tillkommer hela tiden. Dessa arbeten hjälper till att hitta för naturvården intressanta
delpopulationer, att särskilja gamla spontana populationer från sentida nyetableringar, att särskilja populationer med olika invandringsvägar, att beskriva populationernas taxonomiska status och ålder men kan också indirekt ge
upplysningar om olika arters spridningsförmåga och långsiktiga trender vad
avser deras genetiska variation (Lönn & Prentice 1990, Prentice 1992, Lönn
& Prentice 1995, Runyeon & Prentice 1996, Runyeon 1997, Nilsson & Jorde 1998, Pedersen 1998, Prentice & White 1988, Reinhammar 1988, Reinhammar & Hedren 1998, Rosquist 1999, Gustafsson & Sjögren-Gulve 2002,
Edman 2003 och Hansson 2003). I dagsläget är det känt att flera geografiska
områden i Sverige – Gotland, Öland, fjällområdena och landhöjningskusterna längs Bottenviken – har unika genetiska bevarandevärden ur såväl ett
nationellt som internationellt perspektiv (Jacobson 2003).
En tredje gren försöker att bevara gener eller genstrukturer genom att
med olika metoder manipulera arvsmassan i individer eller populationer.
Man kan nu klona fram fler exemplar av ytterst sällsynta däggdjur genom att
använda närstående arter som fosterföräldrar och bevara genetisk mångfald
som nedfrysta vävnadsprov. Denna naturvårdsgenetik arbetar dock i en värld
befolkad enbart av paranta däggdjur och dessa avancerade tekniker kan inte
allmänt användas inom det praktiska områdeskyddet. Exempel på mer praktiska naturvårdstillämpningar har varit utformandet av avelsprogram för små
populationer som hålls i fångenskap och framförallt studier av populationers
rumsliga struktur och spridningbiologi med olika genetiska markörer.
SAMMANFATTNING / SLUTSATSER
Genetiska metoder kan användas för att belysa en lång rad frågeställningar och problem av central betydelse för naturvård, taxonomi, biogeografi och inom den evolutionära ekologin. Populationsgeniska teorier
applicerade inom naturvården har dock i flera fall visat sig bli problematiska.
Tolkningen av hur den genetiska variationen beter sig över tiden hos
sällsynta arter blir ofta tveksamma, dels därför att slumpen får en alltför
stor betydelse i riktigt små populationer och dels därför att de flesta
populationsgenetiska modellerna underförstått bygger på system som är i
jämvikt, vilket de sällan är. För en långsiktig överlevnad krävs t ex troligen en minimal population av långt fler individer än vad de populationsgenetiska modellerna förutspår.
Många arter har en mindre genetisk variation i Sverige jämfört med
mer sydliga populationer av samma art i icke-nedisade områden. Många
svenska populationer har däremot under den postglaciala tidsperioden
utbildat unika genetiska egenskaper som gör att de på viktiga punkter skiljer sig gentemot mer sydliga populationer.
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De naturvårdsgenetiska råden till naturvården blir därför:
• Att fåtaliga populationer är långt mer utsatta än vad enkla populationsgenetiska modeller ger vid handen.
• Den genetiska variationen är ingen bra värdemätare på en populations
vitalitet dels därför att de flesta populationen befinner sig i ett tillstånd
av icke-jämvikt men också därför att låg genetisk variation ibland är
förenad med vitalitet (t ex bäver, kandagås).
• Randpopulationer bör uppmärksammas därför att viktiga artbildningsprocesser ofta äger rum just i dessa små, avvikande populationer.
• Regionala skillnader i den genetiska uppsättningen hos olika arter är
ofta betydande och våra nordiska randpopulationer representerar ofta
unika delar av den biologiska mångfalden. Detta är ett argument för
att tillfullo bevara den biologiska mångfalden både i den sydsvenska
lövskogen och i den nordiska taigan!
• Vid avelsarbete, eller burhållning/odling inleds alltid en domesticeringsprocess som kan vara till stor nackdel i naturvårdsarbetet. Artbevarande bör därför främst skyddas genom att värna vildlevande populationer.

5.5.3 Den stora skillnaden mellan olika arter och artgrupper
Inom ekologi och naturvårdsbiologi blir forskningsresultaten ofta beroende
av i vilken tids- eller rumslig skala man utför sin undersökning. Detta beror bl
a på att många organismer reagerar på olika sätt gentemot förändringar vid
en given skala (Haila 2002) vilket i sin tur beror på att de är olika stora, har
olika livslängd och spridningsbiologi och på en lång rad andra egenskaper.
Man kan dela in organismerna i två grupper med avseende på hur de reagerar gentemot landskapets struktur och innehåll av olika biotoper (Hansson
1992). Den första gruppen reagerar starkt på förändringar i landskapsskalan.
Detta gäller arter som har stora arealkrav, exempelvis fåglar och däggdjur,
och som regelbundet rör sig och nyttjar olika biotoper. De har ofta ”flytande
populationer”, d v s populationer som reagerar snabbt och i typiska fall har
en förekomstbild som överensstämmer med den aktuella landskapsstrukturen. Många arter inom denna grupp ”upplever” landskapet på ett grovmaskigt sätt, d v s de kan plocka ihop olika habitatfragment till en häckningsbiotop. Storleken på populationen förändras därmed mer eller mindre linjärt i
förhållanden till habitattillgången. Spillkråkan är ett exempel på en sådan art
(Tjernberg m fl 1993).
Andra arter kan uppleva landskapet mer finmaskigt och försvinner då
från de mindre fragmenten eftersom dessa inte uppfyller deras arealkrav.
Forskare har angett siffror 200–500 ha för tjäder (variationen beror till stor
del på andelen äldre skog i landskapet), 50-200 ha för mesar (högre arealkrav
i Norrland), 500 ha för vissa lövskogsfåglar på den skånska slätten och 200
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ha för den mindre hackspetten (Wegge & Rolstad 1986, Larsson (red.) 1991,
Tjernberg m fl 1993, Wiktander 1998). Man har sett att sambandet mellan
artrikedomen av vedlevande skalbaggar och mängden av död ved är starkaste
i ett landskapspespektiv på ca 400 ha (Okland m fl 1996). Även hos de grupper som bevisligen har flytande populationer är sambanden mellan landskapliga kvalitéer och artförekomster tydligast i en skala som ligger på någon eller
några enstaka kvadratkilometrar (Jansson 2001). Nilsson m fl (2001) talar
om att ett artrikt landskap i södra Sverige bör omfatta ”ett eller ett par tusen
hektar”. Det är således detta som blir ett landskap i naturvårdsbiologiska
sammanhang och det är i denna skala som jag talar om landskap i denna text.
Dessa ”naturvårdsbiologiska landskap” blir således mindre än de landskap
som används inom skogsbolagens landskapsekologiska planeringen i Norrland som ligger mellan 5 000–30 000 ha (Jonsson m fl manus). Det finns
säkert också andra uppfattningar om hur stort ett ”landskap” är beroende på
vad och på vilket sätt man undersöker och planerar.
Den andra gruppen utgörs av arter som reagerar starkast på förändringar
i den lokala skalan. Dessa genomlever nästan alltid hela sin livscykel i
bestämda mikrohabitat i skogen och populationerna påverkas därför mest av
lokala förändringar i skogens kvalitet, exempelvis lokal tillgång på död ved
eller jätteträd eller lokala edafiska faktorer (källor, skalgrusförekomster,
grönstensstråk etc). Hit hör förmodligen många kärlväxter och marklevande
kryptogamer med långsammare spridningstakt, vilket ger ”trögare” populationer som anpassar sig långsammare till förändringar i landskapet (lång
relaxationstid). Många arter kan förekomma i ”undermättade” eller ”övermättade” populationer och det senare talar vi i dag om som en utdöendeskuld (Hanski & Ovaskainen 2002). Vissa av dem kan dock förmodligen
utbilda metapopulationssytem i en landskapsskala.
Denna delning i två grupper är kanske inte jättelyckad eftersom även de
arter som är ”stationära” på lång sikt måste utnyttja landskapet på ett mer
storskaligt sätt, eftersom även deras biotoper försvinner och nyskapas i denna
skala (Sinclair m fl 1995, Hedenås 2002). Det är inte så att de ”stationära”
arterna kan skyddas enbart genom att små områden avsätts där de befinner
sig för tillfället utan att hänsyn tas till hur landskapet i omgivningen ser ut.
Den stora skillnaden ligger därmed endast i att anpassningen till det aktuella
landskapet sker långsammare och mer nyckfullt för dessa organismer. Även
om många av dessa arter under ganska långa perioder kan överleva i små
reservat så måste därför ett landskapstänkande in för att säkerställa dem i ett
längre tidsperspektiv.
Hos den första gruppens arter hittar vi således oftast en bra korrellation
mellan landskapets aktuella egenskaper och deras utbredningsbild medan den
andra gruppens arter ofta saknar detta. Denna skillnad blir också en skillnad
mellan varmblodiga ryggradsdjur på den ena sidan och växter, svampar och
ryggradslösa djur på den andra sidan. Många däggdjur och fåglar har ett
utpräglat revirbeteende och blir därmed arealkrävande på ett speciellt sätt.
De utnyttjar också landskapet på ett mer grovmaskigt sätt och är ofta beroende av flera olika biotoper på ett sätt som skiljer dem från växterna och de
flesta svampar. Många ryggradslösa djur har visserligen också ett mosaikbe80
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roende men då oftast i en mindre rumslig skala (Appelqvist m fl 2001).
En i många stycken parallell diskussion har förts mellan marinekologer
och andra ekologer där marinekologerna har hävdat att de marina arterna
har ”öppna populationer” jämfört med de mer ”slutna” som förekommer
bland de landlevande organismerna. På grund av de rörliga larvstadierna har
marina arter ingen tydlig genetisk/spatial struktur över stora områden
(Camus & Lima 2002).
Fåglar
Fåglarna är den i särklass mest studerade organismgruppen och egentligen
den enda grupp över vilken vi har bra fältdata. De grupper som är mest studerade i Norden är skogslandskapets stannfåglar och bland dem särskilt
skogshönsen och hackspettarna (Pettersson 1985, Wegge & Rolstad 1986,
Aulén 1988, Kurki & Lindén 1995, Rolstad & Wegge 1987, Swenson 1993,
Swenson & Angelstam 1993, Åberg 2000, Mikusinski 1996, Angelstam &
Mikusinski 1994, Tjernberg m fl 1993, Amcoff & Eriksson 1996, Kurki
1997, Martkainen m fl 1998, Wesolowski 1995, Wiktander 1998, Olsson
1998, Stenberg 1998, Jansson 1999, Carlsson 2000). Man har t ex funnit att
många lövskogsfåglar (mindre hackspett, entita, stjärtmes) behöver ca 15procent löv i landskapet och att andelen äldre skog och skogens fragmenteringsgrad (större fragment är bättre) har ett positivt samband med deras förekomst
(Jansson 1997, Jansson & Angelstam 1999).
Dessa resultat är mycket intressanta därför att de visar att även lättspridda organismer påverkas negativt av fragmentering. De minskar vanligen
genom att de i alltför fragmenterade landskap sprider sig ut och försvinner i
en ogästvänlig matrix. Man har nyligen också – genom en långtidsstudie kunnat visa att en ökad fragmentering faktiskt leder till att en art (en liten blå
tätting, blue-breasted fairy-wren Malurus pulcherrimus, i Australien) försvinner på ovanstående sätt (Smith & Hellman 2002).
Undersökningar på öar i Mälaren (Ahlén & Nilsson 1982) har, liksom
danska och polska studier, visat att en mycket artrik skogsfågelfauna bara
finns i bestånd som är 100–200 ha eller större. Mängder av andra studier har
kommit till samma resultat och det tycks vara så att biotopstorleken har en
stor inverkan på framförallt olika skogsarter (Virkkala & Leihu 1990, Hinsley m fl 1996). Man har funnit att den vitryggiga hackspetten behöver
50–100 ha med goda habitat för att häcka (Martikainen m fl 1998). Den
mindre hackspetten behöver 20 procent äldre löv inom en yta av 200 ha
(Wiktander 1998, Olsson 1998). Andra arealkrävande skogsarter är bivråk
(200 ha), ormvråk (100 ha), morkulla, stjärtmes, domherre och stenknäck
(30–50 ha). Öar med mindre än 8 ha naturskog har ett värde som häckningsbiotoper för hotade arter endast om de ligger i närheten av större skogsöar.
Undersökningar i den polska urskogen Bialowieza (Tomialojc & Wesolowski
1990) har kunnat visa att arter som svart stork, dvärgörn och ormörn har
arealkrav på 1 000 hektar eller mer och att ett lövskogsområde måste vara
7 500 hektar stort för att stadigt innehålla 90 procent eller mer av den totala
regionala artstocken! Det finns också betydande skillnader mellen olika delar
av skogslandskapet. Arealkraven är ofta mångdubbelt större i norra Sverige
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jämfört med de södra delarna (Kuitunen & Helle 1988, Larsson 1991).
Man kan kritisera dessa undersökningar därför att de flesta fåglar utnyttjar en lång rad olika delbiotoper – både i och utanför skogsmarken – varför
de här angiva arealerna måste innehålla ängsmarker, hålträd, äldre tallbestånd, yngre bestånd med tätt buskskikt, asp, myrmarker etc. De genuina
”skogsfåglarna” finns inte bara i ”skogen”. Hönsfåglarnas biotopkrav är
särskilt välkända i detta hänseende (Swenson & Angelstam 1993). En studie
har, som ett exempel, visat att skogsarealen är mindre betydelsefull för bivråken (Amcoff m fl 1994). Viktiga faktorer är i stället tillgång på lämpliga boplatser (bördiga lövskogar) och bra furageringsområden (lövskogar, våtmarker,
betesmarker). Också ormvråken, skogsduvan och den svarta storken är beroende av öppna marker med god kvalitet utanför lövskogarna.
Många långtidsstudier tyder på att alltför isolerade skogsfragment med
tiden blir artfattigare och att artsammansättningen långsamt trivialiseras
(Meffe & Caroll 1997 s. 283). Butcher m fl (1981) studerade ett 23 ha stort
lövskogsområde som avsattes till fri utveckling 1953 i Connecticut, USA.
Fågelfaunan inventerades vid flera tillfällen fram till 1976. Genuina skogsarter tenderade att minska och de ersattes successivt med mindre specialiserade
och kulturgynnade arter.
Vedskalbaggar
Vedskalbaggsfaunan har under senare år blivit en alltmer central grupp för
den svenska naturvården. Detta beror dels på att de utgör en ekologiskt relativt välkänd grupp i de nordiska länderna, där både granens, tallens och lövträdens fauna blev utförligt dokumenterade under 1900-talets första hälft
(Saalas 1917, 1923, Jansson 1925, 1935, Palm 1951, 1959). Vedskalbaggarna är samtidigt mycket artrika i skogsmiljöer (1327 saproxyla arter i Sverige;
Dahlberg & Stokland, 2004 ) med en stor andel rödlistade arter (418 saproxyla arter i den nu gällande rödlistan). Det är också relativt lätt att samla in i
stora mängder med hjälp av fönsterfällor (Eriksson 2002). En stor nackdel
med gruppen är dock att det tar lång tid att artbestämma stora material.
Mindre insamlingar som görs med objektiva metoder t ex fönsterfällor och
som omfattar mindre än 200 arter eller 2000 individer har också visat sig ge
dåliga kriterier när man ska ranka olika skogsområden inbördes (Martikainen & Kouki 2003, Martikainen & Kaila 2004). Större insamlingar är däremot mycket informativa. Gruppen är välstuderad och många nordiska studier finns alltsedan tidigt 1900-tal. Den sentida mer naturvårdsinriktade forskningen har dock haft en klar slagsida mot boreala och boreonemorala miljöer
där talrika studier finns från Norge, Sverige och Finland (Økland 1996, Siitonen & Saaristo 2000, Knutsen m fl 2000, Thunes m fl 2000, Rukke 2000,
Martikainen 2001, Jonsson & Kruys 2001, Sverdrup-Thygeson & Ims 2001,
Siitonen 2001, Similä m fl 2002, Lindhe 2004). I sydliga lövskogar har de
flesta studierna handlat om hagmarker med grov ek och särskilt sådana som
hyser läderbaggen Osmoderma eremita (Ranius 2000, Ranius & Jansson
2003, Hedin 2003). Enstaka studier finns också från bokskogar (Nilsson m fl
1995).
Vedskalbaggarna är under sin larvperiod stationära och ganska snävt
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knutna till speciella ekologiska nischer i skogen medan de fullvuxna skalbaggarna är mer rörliga och sprider arten. Deras rörelser i ”matrixen” är delvis
aktiv då de kan lokalisera sina speciella substrat med hjälp av både syn och
lukt (Jonsell & Nordlander 1995, Guevara m fl 2000). Arter med specifika
könsferomoner är som regel duktigare på att sprida sig jämfört med andra
arter (Jonsson 2002). Vissa arter utnyttjar flera olika biotoper, t ex då de
vuxna djuren uppsöker blommor och/eller savställen (Appelqvist m fl 2001).
Artrikedomen har visat sig ha en bättre korrelation med tillgången på
habitat i en landskapsskala än med lokala kriterier (Økland m fl 1996, Ahnlund 1996, 1997, Ahnlund & Lindhe 1992, Jonsell & Erikson 2001 och Nilsson & Huggert 2001).
Enligt ekologisk teori (”the theory of habitat templet”; Southwood 1977)
borde organismer knutna till tillfälliga substrat ha en god spridningsförmåga
medan arter i mer stabila miljöer brukar besitta en betydligt sämre spridningsförmåga. Kambiumlevande vedinsekter, d v s arter som utvecklas under
bark i samband med trädets eller grenens död, sprider sig ofta flera mil (Nilssen 1984, Forsse & Solbreck 1985, Forsse 1989, Hedin 2000). Den inom
skogsbruket välkända snytbaggen Hylobius abietis har visat sig kunna flyga
171 km! En annan indikation på detta är granbarkborrens Ips typographus
genetiska struktur som tyder på arten har en mycket god spridningsförmåga
(Stauffer m fl 1999). Även specialiserade rovdjur måste ha en bra spridningsförmåga och Rhizophagus grandis som i stort sett uteslutande lever på jättebastborren Dendroctonus micans har visat sig sig spridas upp till 4 km (Fieldning m fl 1991). Brandfältsarter som sotsvart praktbagge Melanophila acuminata anses också ha en mycket bra spridningsförmåga (Wikars 1992, 1997).
Många arter har dock en betydligt sämre spridningsförmåga med ett
minskat eller obefintligt genflöde mellan populationer som följd. Detta gäller
t ex för den ännu ganska vanliga arten Bolitophagus reticulatus som lever i
fnösktickor (Sverdrup-Thygeson & Midtgaard 1998, Knutsen m fl 2000,
Rukke 2000, Rukke & Midtgaard 1998). Senare studier har dock visat att
arten under kortare perioder ha en betydligt bättre spridningsförmåga
(Jonsson m fl 2003). Detta visar hur svårt det är att få bra data på spridningsförmåga hos olika arter och att den ofta underskattas.
Vissa hålträdsarter har en riktigt dålig spridningsförmåga och detta anser
man har sin förklaring i att de lever i långlivade habitat (Hedin 2000, 2003).
Till denna grupp räknar man en lång rad knäppare (Martin 1989, Nilsson &
Baranowski 1994), mulmlevande bladhorningar (Nilsson m fl 2002b) och
vissa mulmlevande smådjur. Den mest välkända arten inom gruppen är läderbaggen Osmoderma eremita vilken spred sig som längst 190 m vid ett fångståterfångstförsök i eklandskapet söder om Linköping (Ranius 2000).
Även arter som företrädesvis hittas i s k ”LSK”-skogar (skogar med lång
skoglig kontinuitet) har visat sig ha en ganska hygglig spridningsförmåga. Ett
sådant exempel är den rödhalsade svartbaggen Oplocephala haemorrhoidalis
som kan flyga flera kilometer (Jonsson 2002). Den har däremot visat sig vara
beroende av att det finns en stor mängd och en hög koncentration av det substrat (fnösketickor) som den lever av. Ett liknande mönster har uppdagats för
de insekter som lever av skiktdynesvampen Daldina loculata (Wikars 2001).
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Ett beroende av stora mängder med substrat har också konstaterats för den
kambiumlevande arten större barkplattbagge Pytho kolwensis – som i en
finsk studie (Siitonen & Saaristo 2000) endast hittades i granbestånd med en
dödvedsförekomst mellan 73–111 kubikmeter per hektar! En tänkbar mekanism för dessa mönster kan vara den s k masseffekten (Shmida & Wilson
1985) som fungerar så att de flesta specialister konkurreras ut när miljöerna
fragmenteras och därmed kommer att domineras av mer vanliga generalister.
Den större barkplattbaggen blir ofta utkonkurrerad av den vanliga arten
skulderbock Oxymirus cursor men klarar sig som bäst vid de ”competetive
release situations” som uppstår då tillgången på substrat är mycket stor.
Det blir därför ofta så att en koncentration av stora mängder substrat
inom någorlunda begränsad areal blir en bättre naturvårdsstrategi jämfört
med att ha samma substratmängd utspridd över en stor yta. Detta mönster
har också kunnats visats genom modellering (Hanski 2000).
Vedlevande skalbaggar utgör en grupp som har minskat dramatiskt i Norden under senare år främst på grund av att deras livsmiljöer har försvunnit
(innanmurkna jätteträd och död ved) och på att trakthyggesbruket effektivt
har omdanat det svenska skogslandskapet (Heliövaara & Väisänen, 1984,
Eliason & Nilsson 1999, Siitonen 2001, Nilsson m fl 2001, Ehnström &
Axelsson 2002, Grove 2002). I Västra Götalands län har 30–40 procent av de
rödlistade arterna, så vitt vi vet, försvunnit från länet under 1900-talet. I de
kvarvarande värdekärnorna sker för närvarande en artutarmning även där
aktiva naturvårdsinsatser försöker att motverka detta (Eriksson 2000).
Kryptogamer
Kryptogamerna utgör en mycket stor och heterogen grupp med många arter
knutna till trädbärande marker i Sverige. En gemensam karaktär för grupperna (mossor, lavar och svampar) är att de bildar sporer och att sporernas storlek och antal till stora delar bestämmer gruppernas spridningsförmåga. De
skiljer sig på ett påtagligt sätt gentemot de ovan beskrivna djurgrupperna i
det att de finns i ”matrixen” endast som luftburna diasporer. De lever därefter hela sitt liv stillasittande och i ett enda skogsbestånd. Rörelsen i matrix är
också i de flesta fall passiv i motsats till många djur som aktivt kan söka upp
lämpliga habitat. De utnyttjar, med undantag av rostsvamparna, heller aldrig
flera olika habitat så som många fåglar och insekter kan göra (Appelqvist
m fl 2001).
Under slutet av 1900-talet kom kryptogamerna successivt att spela en allt
större roll inom den svenska naturvården. Gruppernas centrala roll inom
naturvården tar framförallt sin utgångspunkt i deras funktion som indikatorarter. Under 1970- och 80-talen blev det alltmer uppenbart att många arter
påverkades negativt av det moderna skogsbruket (trakthyggesbruket) och att
många arter kunde användas som gammelskogsindikatorer (Hallingbäck
1977, Rose 1976, 1985, 1988, Rose & James 1974). I början ansågs arterna
vara knutna till gammelskogarna därför att de var beroende av vissa
ståndortsfaktorer (som mikroklimat) eller vissa substrat (gamla lågor, torrakor) som var inskränkta till dessa skogar. Efterhand uppstod idén att gammelskogsindikatorerna också var mycket svårspridda och därför inte kunde
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återkolonisera till platser varifrån de någon gång hade försvunnit. De blev då
också indikatorer på lång skoglig kontinuitet LSK (Arvidsson m fl 1988, Karström 1992, 1993). Under 1990-talet och framåt började många naturvårdare att använda s k värdetrianglar (Karström 1993, Hallingbäck & Weibull
1996, Fritz & Larsson 1996, Ek m fl 2001). Kryptogamerna ansågs nu visa
kontinuitet snarare än substrattillgång, substratkvalité och mikroklimat.
Det är av diverse metodiska skäl mycket svårt att få en bra uppfattning av
skogskryptogamernas populationsdynamik och spridningsbiologi i jämförelse
med mer lättstuderade grupper som kärlväxter och fåglar. Vår kunskap om
kryptogamernas naturvårdsproblematik har därför fortfarande stora brister. I
en bok om spridningsförmåga hos växter och djur (Edenhamn m fl 1999)
behandlades de sporbildande växterna på 2 av 160 textsidor!
Många kryptogamer är knutna till tillfälliga substrat (träd, avdöende
grenar, lågor, torrakor, rotvältor) som uppkommer och försvinner i skogslandskapet och borde enligt habitat templet- teorin vara ganska lättspridda.
Arter som förekommer i stabila miljöer med korta avstånd mellan substraten
kan ofta vara mer svårspridda. Detta senare gäller för t ex vissa hänglavar
och möjligen också för vissa arter knutna till ”stabila skogstyper” som gransumpskog och bokskog. Det är kanske egentligen en mindre artgrupp (Lobaria, Usnea, Alectoria, Platismatia) med många svårspridda lavar som har fått
ge den generella bilden av hela gruppens dåliga spridningsförmåga, även om
man på senare år har börjat att diskutera de stora variationerna som finns
också inom de här artrika grupperna (Gustafsson m fl 2001, Hedenås 2002).
Många arter som förekommer på grova lågor och torrakor i äldre skogsbestånd har ofta en sämre spridningsförmåga men framförallt är de mer långlivade som individer eller som lokala populationer jämfört med andra trädanknutna arter. Det lönar sig därför att skydda även mycket små habitatfläckar (något eller några hektar) vid deras förekomstplatser eftersom de kan
fortleva där under långa perioder. Vissa av dem kan möjligen också skyddas
på lång sikt genom många små områdesskydd i ett tätt nätverk d v s en ”koncentrerad” naturvård.
En bidragande orsak till att forskningen om spridningsbiologin hos dessa
arter blir så svår, och dessutom ofta kommer fram till ”olika resultat”, är att
många arter har en s k leptokurtik spridningsprocess (Tyler 2002). Denna
spridningsprocess innebär att de dels är generellt svårspridda men att de samtidigt sprider sig över stora avstånd genom en oberoende långspridning från stora populationer (Hallenberg & Kuffer 2001). Det sistnämnda spridningsättet
är nyckfullt och svårt att studera men är nödvändig för att förstå arterna nuvarande utbredningsbild och genetiska variation. Spridningsresultatet är ibland
svårbegripligt och har kallats för ”Reids paradox” (Clark m fl 1998).
Det måste fortfarande anses vara osäkert om det är biotopkvalitéer, svårigheter vid etableringen eller spridningsförmågan som är de begränsande
faktorerna till de aktuella utbredningsbilderna för många arter (Nordén &
Appelqvist 2001, Heilman-Clausen, 2003, Rolstad m fl 2003).
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SPRIDNINGSMODELLER • Fig 7
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Fig 7: Den leptokurtika spridningsmodellen jämförd med andra modeller
(omgjort efter Tyler 2002)
Figuren visar mängden diasporer (frön, sporer, soredier etc) och det avstånd från moderplantan som
diasporerna når ut till enligt olika spridningsmodeller. Habitatet kan vara obrutet (kontinuerligt) eller
fragmenterat (diskontinuerligt)
Man skulle kunna tro att antalet diasporer avtar med direkt proportionalitet allteftersom avståndet till
källan (moderplantan) tilltar. Så sker emellertid nästan aldrig men en sådan spridningstyp (kurva A) ligger med i figuren som en noll-modell.
Den faktiska spridningen så som den sker i naturen kan beskrivas enligt ett antal olika modeller. I
den första är de ingående arterna svårspridda och habitatet är kontinuerligt. Denna kallas för diffussionsmodellen och är ritad som linje I i figuren. Arterna förflyttar sig långsamt med en spridningsfront
och enstaka ”utliggare”. Denna kurva blir därför S-formad. Modellen beskriver ganska bra hur vitsippor
och andra lundväxter sprider sig i våra sydliga lövskogar (Brunet & Oheim 1998a och 1998b).
Den andra modellen för kontinuerliga habitat (II) visar en normal eller en logaritmisk spridningsmodell. Spridningstypen förekommer också i diskontinuerliga habitat och beskrivs då enligt den s k stepping-stone modellen, först beskriven av McArthur & Wilson (1967). Linjen i modell II förskjuts i det fallet åt höger i figuren vid varje ny ö (ej utritat i figuren)
Den leptokurtika spridningsmodellen kännetecknas av att ett stort antal diasporer (fler än i modell II)
hamnar väldigt nära men också att diasporer hamnar mycket längre bort (linje III). Modellen innebär
att spridningen sker med ungefär lika stor sannolikhet över stora avstånd som över mycket stora
avstånd och även i diskontinuerliga habitat.
Många kryptogamer (mossor, lavar, svampar) har förmodligen en leptokurtik spridningsprocess vilket förklarar att de kan uppträda och försvinna i ett helt slumpartat mönster långt från moderplantan.
Stabila populationer utbildas sällan genom långspridningen.
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Den sentida, mer naturvårdsinriktade nordiska forskningen på skogskryptogamerna har haft en klar slagsida mot boreala och boreonemorala miljöer där
talrika studier nu finns från både Norge, Sverige och Finland. De numera
ganska många studier som gjorts på kryptogamer i nordiska boreala landskap tyder på att vissa arter inte är särskilt känsliga för fragmenteringseffekter och att de inte heller är särskilt arealkrävande (Kruys & Jonsson 1997,
Dettki m fl 1998, Kivistö & Kuusinen 2000, Berglund & Jonsson 2001,
Rolstad m fl 2003). I en färsk rapport (Moen & Jonsson 2003) från Granlandet i Norrbotten kunde man konstatera att ”känsliga skogsarter” finns redan
i skogsbestånd på 4-6 hektar. Granlandet är dock ett mycket stort naturreservat (skogs- myrmosaik om 25 000 ha med hög habitatkvalitét) vilket kan
påverka resultaten i gynnsam riktning. Det finns också studier som visar att
kanteffekterna i ett fragmerat skogslandskap kan vara betydande (Uliczka &
Angelstam 2000, Snäll & Jonsson 2001). De motstående resultaten blir troligen avhängiga av vilka arter man studerar. Vissa lågalevande (epixyla) levermossor är beroende av en hög och jämn luftfuktighet (Söderström & Jonsson
1992). De är ett exempel på en grupp av skogskryptogamer som är mycket
känslig mot randeffekter och som vissa torrår bara överlever i de större habitatfragmenten (Söderström m fl 1992, Gjerde & Baumann 2002, sid 58).
Studier av genetisk variation och struktur hos kryptogamer är hittills
mycket fåtaliga – och nästan inga i Sverige – men de tyder på effektiv spridningsförmåga (Akiyama 1994, Högberg 1998, Cronberg 2000, Kauserud
2001) och på att sexuellt reproducerande populationer är mer genetiskt variabla än arter med enbart vegetativ förökning (Zoller m fl 1999, Cronberg
2000).
Epifytiska lavar och mossor är en central grupp inom dagens naturvård
(Nitare 2000). Det är huvudsakligen på basis av dessa grupper som man
avgränsar nyckelbiotoper och naturvärdesbedömer skogsområden inför tilltänkta reservatsförordnanden. 102 mossor och 209 lavar anses i den senaste
rödlistan (Gärdenfors 2000) så missgynnade av skogsbruket att de är med i
rödlistan. Artrikedomen av epifytiska lavar och mossor har visat sig vara
beroende av habitatets förekomst i en landskapsskala (Kuusinen & Penttinen
1999, Ojala m fl 2000) även om faktorer på beståndsnivå verkar vara viktigast (Kuusinen och Penttinen 1999). Det är därför troligt att de flesta
skogskryptogamer kan överleva i landskap med måttlig fragmentering där
lyckade långdistansspridningar förekommer och där de asexuella spridningssätten (gemmae, soredier, isidier) kan ha en stor betydelse när arterna bygger
upp stora populationer på beståndsnivå. I hårt fragmenterade landskap kan
man däremot befara starkt motsatta framtidsutsikter.
Många kryptogamer har mycket speciella krav på olika mikrohabitat i
skogen, habitat som dessutom uppkommer och försvinner på ett oförutsägbart sätt. Det innebär att de som regel försvinner från små och isolerade miljöer på lite längre sikt. Man har beräknat att det behövs 9 ha gammal skog
för att man med god säkerhet ska kunna garantera att det faller ett träd per år
och 20 ha för att en rotvälta ska uppstå (Svensson 1996 sid 59). Omgivningarna till befintliga lokaler bör därför få en fördjupad inventering, eftersom
det visar sig att det ofta lönar sig att inkludera sådan mark i ett utvidgat
87

N AT U R V Å R D S V E R K E T
Rapport 5452 • Naturvårdsbiologisk forskning

reservat eller att införa s k buffertzoner där man tillåter att de speciella
mikrohabitaten utbildas även här (Thorell 2003).
Dagens kunskaper talar för att skogskryptogamerna bör vara minst lika
känsliga för habitatförluster som de ovan diskuterade fågelgrupperna och att
nätverken av livsmiljöer trots allt behöver vara täta och omfattande och koncentrerade till redan artrika partier i prioriterade områden.
Vedsvamparna är en mycket artrik grupp i våra skogsekosystem med
många rödlistade arter. Man har beräknat att det finns 2021 vedlevande
storsvampar i Sverige (Dahlberg & Stokland 2004). En grupp med stor
naturvårdspotential är tickorna (Polyporales s. lat), med drygt 200 arter i
Sverige, där flera går att känna igen redan i fält. Många har fleråriga fruktkroppar och går därmed att inventera i stort sett året runt (Jaederfeldt
2003). Utöver storsvamparna tillkommer sedan alla småsvampar (vedlevande discomyceter, icke-stromatiska sporsäcksvampar med fler grupper). Hur
många vedlevande småsvampar som finns är mycket osäkert med det rör sig
åtminstone om hundratals olika arter (Eriksson 1992, Nordén m fl 2001 och
2002).
Det finns numera ganska många naturvårdsinriktade studier på vedsvampar i boreala skogsekosystem (Bader et al 1995, Renvall 1995, Høiland and
Bendiksen 1997, Lindblad 1998, Sippola & Renvall 1999, Sippola m fl 2001,
Sverdrup-Thygeson & Lindenmayer 2002, Edman 2003, Penttilä m fl 2004
and Rolstad m fl 2004). I de nemorala miljöerna finns det däremot bara
enstaka studier, t ex från bokskogar i Danmark och hässlen på Öland (Nordén och Paltto 2001, Heilman-Clausen, 2003). Det finns dock flera ekologiska studier av grundforskningskaraktär om lövvedssvampar och deras succession på ek, bok och ask från England (se Boddy 2001 och referenser i denna).
Många vedsvampar har visat sig ha en betydande spridningsförmåga
(Hallenberg 1995, Nordén & Larsson 1999, Nordén 2000, Hallenberg &
Kuffer 2001, Kauserud 2001) och den har kopplats till deras enormt stora
sporproduktion i kombination med att dessa sporer är mycket små och därmed kan spridas vida omkring. Spridningsförmågan har rent tekniskt mätts
genom att dikaryotisera haploida mycel på agarplattor som man har ställt ut i
naturen. Man får på detta sätt ett mått på sporregnet eftersom varje spor som
faller på agarplattan kan detekteras. Det är dock osäkert vilken roll som denna förmåga till långdistansspridning spelar i naturen och man måste skilja på
reell spridning (som ofta går trögt) och sporernas spridningsförmåga i sig
(som är mycket stor). Förmodligen är det etableringen på nya lokaler som
utgör nålsögat för många vedsvampsarter (Heilman-Clausen, 2003). Flera
studier har visat att även mer sällsynta och rödlistade vedsvampar (som
gränsticka Phellinus nigriolimitatus, rosenticka Fomitopsis rosea, rynkskinn
Phlebia centrifuga, doftskinn Cystostereum murraii och prakttagging Steccherinum robustius) har ett högt genflöde mellan lokaler och därmed en förmodat god spridning i landskapet. Det finns dock några forskarrapporter
som tyder på att även vissa vedsvampar har en sämre spridning och därmed
en lägre genetisk variation och en sämre sporvitalitet i små och isolerade
populationer (Högberg 1998, Gustafson 2002). Även denna organismgrupp
har förmodligen en leptokurtik spridningsprocess (Tyler 2002). En principi88
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ellt lättspridd art – som rosentickan Fomitopsis rosea – bygger upp sina
populationer mycket lokalt och sprider sig snabbast inom en radie på ett tiotal meter. Av samma anledning blir dödved som ligger i ett lokalt artrikt vedsvampsområde snabbare koloniserat och lågorna får i ett sådant område en
snabbare ökning av artrikedomen (Edman 2003). Det tycks vara så att enskilda skogsbestånd måste ha en dödvedsmängd som överstiger 20 kubikmeter/ha för att en artrik flora med många rödlistade arter ska trivas (Sippola
m fl 2004).
Vedsvamparna går förmodligen bara att skydda effektivt med en koncentererad naturvård även om de flesta arter då och då också dyker upp i små
och isolerade områdesskydd eller till och med på enstaka lämpliga mikrohabitat i produktionslandskapet. Gruppen bör också få en helt annan uppmärksamhet vid skötseln av trädmiljöer utanför skogsmarken (parker, betesmarker, alléer och kyrkogårdar) där de främst ses som skadegörare i dag.
Marksvampar är en annan artrik grupp i våra skogsmarker med många
rödlistade arter och särskilt värdefulla i detta avseende torde örtrika granskogar och kalkbarrskogar vara (Nitare 2000). I lövskogsmiljöer finns naturvårdsintressanta trädbärande miljöer i olika typer av skogsbestånd med
äldre träd som ekhagar, slottsparker, lövängar och bokskogar. De är ofta
beroende av lokala abiotiska faktorer (edafiska och lokalklimatiska) som
källor, källpåverkad mark, skalgrusförekomster, sydberg/sluttningar,
grönstensstråk och svamparna förekommer sällan med större populationer.
Vid lämpliga lokaler kan man däremot ofta hitta många arter tätt tillsammans (Nitare 2000). Naturvårdsintressanta marksvampsgrupper är tryfflar,
mykorrhizasvampar (särskilt lökspindelskivlingar Cortinarius subg. Phlegmacium och ”ädelsoppar” Boletus pro parte) men också vissa förnasvampar
(t ex små fjällskivlingar). Det finns också artgrupper som förekommer dels i
slutna lundmiljöer och i mer eller mindre öppna naturbetesmarker (hagvaxskivlingar, små fingersvampar och några jordtungor). Det har ibland
hävdats att de är beroende av lång skoglig kontinuitet eller att utbredningarna är av reliktkaraktär (Nitare 2000, Vesterholt 1991, Kers 2003). Man har
också ansett att de är beroende av eller främst förekommer i s k betade bondeskogar eftersom trakthyggesbruket orsakar ett kontinuitetsbrott som
svamparna inte förmår överbrygga och att betet vidmakthåller vissa värdefulla strukturer (som luckighet) i dessa skogsmiljöer ( Andersson m fl 1993,
Wågström 1998, Croneborg 2001). Flera av de omtalade svampgrupperna
är fortfarande inte utredda ur taxonomisk synpunkt. Dessa hypoteser får
tillsvidare betraktas som öppna frågor då vi nästan inte vet någonting om
marksvamparnas populationsdynamik eller spridningsförmåga. Den enda
naturvårdsstrategi vi kan inta blir då att tillskapa områdeskydd vid befintliga förekomstplatser.
Kärlväxter
De typiska lundväxterna i våra sydliga lövskogar kan i stort sett karakteriseras som svårspridda även om man kan peka på flera undantag, t ex sårläka
(Dzwonko & Loster 1988, 1989, Eriksson m fl 1995b, Brunet & von Oheim
1998a, 1998b, Brunet m fl 2000, Gustafsson 2003). De är ofta långlivade
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växter med övervägande vegetativ förökning (Bierzychudek 1982). Lundväxterna gynnas ofta av lättare störningar och blommar mer rikligt i skogsluckor
och skogskanter men missgynnas som regel av hårt bete och trakthyggesbruk.
Knöl- och lökväxterna gynnas dock av svinbete i motsats till de mattbildande
klonväxterna. I skogar med kraftigt svinbök kan knölväxter bli helt dominerande.
De typiska skogsgräsen i svenska sydliga lövskogar kännetecknas som
regel av en svag vegetativ förökning (med undantag för lundslok) och en relativt dålig spridningsförmåga. De är i regel tuvbildande, långlivade, skuggtoleranta men beteskänsliga arter. De är ofta störningsgynnade och deras små frön
sprids med hjälp av djur (fröna överlever i mag-tarmkanalen eller faller av och
fastnar i pälsar) (Gustafsson 1987, Häggström & Skyten 1996, Brunet 1992,
1993, 1994, Bergström m fl 2003). De lundväxter som växer inne i skogen är
ofta pollinationsbegränsade (Eriksson 1994, Ehrlén & Eriksson 1995b).
Att ädellövskogens växter har dålig spridningsförmåga beror inte bara på
att de sällan sätter rikligt med frukt, utan också på att deras frön inte är
anpassade för långdistansspridning. Nästan inga arter har vindspridda frön,
utan de flesta har bär (ofta giftiga) eller medelstora till stora frön, till synes
utan speciella spridningsanordningar. De mest lättspridda arterna har ofta
frukter med krokhår eller hakar och sprids med hjälp av pälsklädda djur (t ex
sårläka, nejlikerot, stor häxört och lundkardborre). En stor grupp av växter i
ädellövskogarna sprids med myror. De är oftast tuvade växter utan utpräglad
rhizomtillväxt och har ofta blommor som böjer ned mot marken i samband
med mognaden. Tydliga exempel i den svenska floran är jordviva, blåsippa,
silverviol, vispstarr, lungört och smånunneört. Fröspridning med hjälp av
myror fungerar bara på mycket korta avstånd (Sernander 1901, 1906, Beattie
& Culver 1981). Denna spridning hjälper i stort sett växterna att flytta runt
till lämpliga lokaler i den småskaliga störningsmosaik som naturligt kan finnas i dessa skogar (Eriksson m fl 1995b, Fröborg 2001).
Korrelationer mellan skogens ålder och isoleringsgrad och artrikedom är
oftast tydlig (Butaye m fl 2002) Avståndet till andra redan etablerade förekomster tycks i de flesta studier vara den viktigaste faktorn som bestämmer
artantal och artsammansättning vad det gäller kärlväxter i ädellövskogarna.
Även skogar som anläggs intill redan mycket gamla och artrika skogar får
dock en artrik lundflora först efter drygt 100 år (Bossuyt m fl 1999, Bossuyt
& Hermy 2000). Lundfloran har en så dålig spridningsförmåga att isolerade
bestånd med tiden förlorar många arter, men utdöendet sker i en lång utdragen process eftersom de flesta arterna är mycket långlivade (Inghe & Tamm
1985, 1988). Detta innebär att på många lokaler förekommer lundväxter
som reliktpopulationer i dag – oförmögna att sprida sig till nya lokaler i
dagens fragmenterade lövskogslandskap (Saeterdal 1994).
Dessa tydliga tendenser kan emellertid försvinna i kraftigt fragmenterade
landskap där bara de minst känsliga arterna finns kvar (Graae 2000). I England har man t ex funnit att små och isolerade bestånd ofta har en lika rik
lundflora som större och mer sammanhängande bestånd (Peterken & Game
1981 och 1984). Här kan man tänka sig att artutarmningen redan nått en
bottennivå. Vid en jämförelse mellan olika lövängsrester på Åland kunde man
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heller inte hitta några tydliga korrelationer (Häggström & Skyten 1996). Här
kan man tänka sig att artutarmningen ännu inte har börjat verka.
Många arter finns främst i gamla skogar och flera arter inom gruppen har
av dessa skäl blivit utsedda till ”gammelskogsindikatorer” (Grashof-Bokdam
& Geertsma 1998, Hermy m fl 1999, Graae & Sunde 2000, Graae m fl
2001). Svenska långtidsstudier har visat att kärlväxterna i ädellövskogen
reagerar mycket långsamt på biotopförändringar (Erikssom m fl 1995b).
Arter som främst finns i gamla skogar i både England och Sverige är enligt
dessa studier exempelvis tandrot och myskmadra.
Sammanfattningsvis kan vi alltså säga att små reservat kan fungera ganska bra åtminstone i ett kortare perspektiv eftersom arterna är långlivade. De
utbildar förmodligen inte så gärna metapopulationssystem eftersom genflödet
mellan lokaler är minimalt redan efter några hundra meter. Den genetiska
utarmningen sker dock mycket långsamt vid varje lokal, också därför att
lundväxterna blir mycket gamla (Schiemann 2002).
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LÄTT- OCH SVÅRSPRIDDA ARTER • Fig 8
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FIG 8: Principskisser över lätt- respektive svårspridda arter och deras beroende av habitatens
rumsliga fördelning
Figuren visar ett tänkt landskap med fragmenterade miljöer.
Det gröna motsvarar olika stora habitatöar. Habitatöar utan ring omkring är obebodda öar. Arternas
spridningsförmåga indikeras genom att de ringar som omger öarna är olika stora. Ljusgrönt motsvarar
glesa populationer och landskap med sådana populationer kan fungera som en sänkmiljö (d v s negativ populationsutveckling). Mörkgrönt motsvarar täta populationer och landskapet kan fungera som
källmiljö (d v s positiv populationsutveckling).
SCENARIO 1: Arterna är mycket svårspridda och sprider sig i stort sett inte alls från sina nuvarande
förekomster. De är ofta markbundna organismer (t ex vissa kärlväxter) och man kan betrakta deras
nuvarande lokaler som ”rest- eller reliktpopulationer” från perioder där deras habitat var mer utbredda
än i dag. På lokaler där de har en liten population kan de försvinna av rent slumpmässiga orsaker. Dessa lokaler kommer inte att återkoloniseras. Stora reservat är därför att föredra. För dessa arter lönar det
sig inte att nyskapa lokaler på avstånd från deras nuvarande förekomster.
Artsammansättningen i dessa artgrupper utbildar ofta lokala variationer.
SCENARIO 2: Arterna är relativt svårspridda och sprider sig i landskapet över kortare avstånd. Många
mossor, lavar och vedinsekter (ofta knutna till hålträd eller grova lågor) och därmed merparten av våra
rödlistade arter fungerar sannolikt enligt detta scenario. Dessa arter kan teoretiskt utbilda metapopulationssystem i ett landskapsperspektiv och många finns därför bara långsiktigt i landskapsavsnitt där
deras habitat överstiger vissa tröskelvärden. Landskap med olika kvalitet genererar ofta sänk- eller källpopulationer. På lokaler där de har en liten population kan de försvinna av rent slumpmässiga orsaker.
Lokalerna kommer därefter att återkoloniseras men bara om lämpliga miljöer finns i täta nätverk. Dessa
artgrupper kan på ett effektivt sätt bara skyddas genom koncentrerade insatser i redan artrika trakter.
Små och alltför isolerade bestånd förlorar snabbt sitt innehåll av dessa arter.
Artsammansättningen i dessa artgrupper utbildar ofta regionala skillnader.
SCENARIO 3: Arter med god spridningsförmåga. Dessa arter har som regel en ”habitatuppsökande
livsstil” och lever i tillfälliga, kortvariga habitat och strukturer som uppstår och försvinner i landskapet
på ett oregelbundet och oförutsägbart sätt. De utbildar ofta sänk- och källpopulationer. Många mer
vanliga vedsvampar, vedinsekter, lavar och mossor hör till denna grupp. För dessa är det angeläget att
spara – och nyskapa – tillräckliga mängder av deras livsmiljöer men förekomsternas geografiska belägenhet inom ett landskap spelar mindre roll. Det är dock viktigt att komma ihåg att även lättspridda
arter sprider sig bäst över korta avstånd. När deras biotoper blir för få och små blir de också lättare
utkonkurrerade av diverse generalister (den s k masseffekten) vilket innebär att även denna artgrupp
gynnas av koncentrerade naturvårdsinsatser.
Artsammansättningen uppvisar stora skillnader först i klimatiskt avvikande regioner.
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SAMMANFATTNING / SLUTSATSER
Det går inte att hitta en optimal lösning när det gäller områdesskyddet för
samtliga organismgrupper utan man måste arbeta i olika spatiotemporala
skalor samtidigt och ange vilka organismgrupper eller arter som är i fokus.
Mycket svårspridda organismer och arter med snäva ståndortskrav
måste skyddas i de områden (även små) där de råkar vara kvar.
Medelgoda spridare (hit hör troligen merparten av alla rödlistade
arter) bör skyddas genom koncenterade insatser utifrån befintliga värdekärnor.
För arter med mycket god spridningsförmåga är den rumsliga fördelningen mindre viktig men det är av flera olika skäl nödvändigt att lokalerna har en hög kvalité med stor mängd och hög koncentration av vissa substrat.
För vissa djurgrupper som är kortlivade (skalbaggar), eller bildar tillfälliga revir (fåglar) och som snabbt flyttar runt i landskapet lönar sig
små reservat dåligt. Den bästa strategin för dessa borde vara att dels ha
en god generell tillgång på substrat (ex dödved) i landskapet – därför att
de ofta flyger ut i ”matrixen” – och/eller att dels tillskapa stora till
mycket stora reservat så att arternas speciella mikromiljöer alltid finns
inom dessa.
Enskilda skogsbestånd måste ha en dödvedsmängd som överstiger 20
kubikmeter/ha för att naturvårdsintressanta tickor ska uppträda mer
regelbundet (Sippola m fl 2004).
Små reservat (5–10 ha) fungerar till synes bra för lövskogsväxter och
marksvampar och ganska väl för många trädanknutna kryptogamer.
Områdesskydd är därmed en bra metod att ”fånga in” och skydda den
biologiska mångfalden där den råkar befinna sig i dagens skogslandskap.
Det är dock tyvärr troligt att många specialiserade eller krävande arter
kommer att försvinna från de här små områdesskydden i ett mer långsiktigt perspektiv (Noaks Ark-effekten, mass effekten). Nya områdesskydd –
eller andra adekvata naturvårdsinsatser – bör därför tillskapas i deras
omgivningar och inom de avstånd som regelbundet är möjliga för arterna
att kolonisera.
Många kryptogamer och vedinsekter har mycket speciella krav på
olika mikrohabitat i skogen, habitat som dessutom ofta uppkommer och
försvinner på ett oförutsägbart sätt vilket i sin tur innebär att de långsiktigt som regel försvinner från små och isolerade reservat.
De flesta vedanknutna organismer och huvuddelen av de rödlistade
skogsarterna finns inom grupperna insekter och svampar men de utnyttjas
trots detta sällan för analyser i naturvårdssammanhang. Detta innebär att
vår uppsättning med kriterier är bristfälliga.
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5.5.4 Reliktpopulationer och utdöendeskuld
Ove Eriksson sammanfattar några faktorer som är betydelsefulla när man
studerar kärlväxter i metapopulationssammanhang (Eriksson 1996a). Han
konstaterar där att kortlivade och icke-klonala växter utan långlivade fröbanksreserver är de som bäst passar in i de metapopulationsmodeller som
finns medan långlivade, klonala växter eller växter med långlivad fröbank
ofta beter sig på ett helt annorlunda sätt. De senare är t ex mycket mer motståndskraftiga gentemot miljömässiga variationer. Dessa egenskaper är orsaken till flera olika fenomen som att kortlivade arter är känsligare gentemot
miljöförändringar och är de första som försvinner när habitatet minskar eller
fragmenteras. Det är ingen tillfällighet att våra åkerogräs är en ovanligt hårt
utarmad grupp, att kortlivade växter tillhör en överrepresenterad grupp
bland de kärlväxter som först försvinner när en naturlig fodermark växer
igen, eller att man valde fältgentianan som logo för Ängs- och hagmarksinventeringen. Det är förmodligen samma faktorer som bidrar till att vedskalbaggarna är en särskilt utsatt organismgrupp med många rödlistade arter – de
är nämligen ofta kortlivade organismer med hög rörlighet – och en tydlig
indikation på deras känslighet är att hundratals arter har försvunnit från sydvästra Sverige under 1900-talet.
Perenna klonväxter å andra sidan finns ofta fortfarande kvar på platser
som ”egentligen” inte passar dem d v s de reproducerar sig inte längre men
lever kvar som etablerade individer – de blir ”minnen från en svunnen tid”.
Deras långa relaxationstid gör också att vi ofta inte finner några samband
mellan artantal och area hos gräsmarksväxterna eller mellan genetisk variation och popualtionsstorlek (Eriksson 1996b, 1997).
Läderbaggens tröghet (d v s ovilja att flyga iväg från hemortsträden) har
tolkats som en viktig egenskap som gör att den ofta kan leva kvar under
lång tid i suboptimala och små lokaler (Ranius 2002b). Eftersom populationsutvecklingen är negativ kommer de dock slutligen att försvinna från
lokalerna. Detta talar vi ibland om som en utdöendeskuld. Senare forskning
har också visat att denna utdöendeskluld kan vara omfattande och nära
förestående åtminstone när det gäller vedskalbaggarna (Hanski & Ovaskainen 2002).
Det är också viktigt att skilja på s k käll- och sänk populationer och att
förstå de samband som finns mellan dem. En källpopulation kan ”försörja”
flera sänk-populationer och det är också de som oftast bidrar till nykoloniseringar. Många reliktförekomster består av populationer i sådana sänkmiljöer
och deras framtidsutsikter är utomordentligt dystra. Beståndet av tretåig
hackspett i södra Norrland kan vara ett sådant exempel (Butler m fl 2004).
Sänkpopulationerna är, som den amerikanske professorn Janzen uttryckte
det, ”the living dead”.
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SAMMANFATTNING / SLUTSATSER
Många återstående äldre skogsbestånd är övermättade på arter (framförallt kärlväxter och vissa mossor, lavar och insekter har lång relaxationstid) vilket vi ibland talar om som en utdöendeskuld. Senare tids forskning
har också visat att denna utdöendeskuld kan vara omfattande och nära
förestående (Hanski & Ovaskainen 2002). Arbetet med att bevara den
mångfald som är knuten till dessa skogsbestånd är brådskande eftersom
det inte kommer att ges en ny chans när miljöerna väl är försvunna.
Många av vedskalbaggarna (liksom många andra insekter) är kortlivade, lever i kortvariga habitat och många av dem är dessutom predatorer på andra insekter. Detta gör dem särskilt känsliga gentemot biotopförluster och fragmentering. En mycket hög andel (30–40 procent) av de
rödlistade vedskalbaggarna har sannolikt redan försvunnit från SV
Sverige. Detta indikerar att en utdöendevåg pågå eller redan har passerat
för denna organismgrupp i denna del av landet. Ungefär samma situation
råder för vedskalbaggarna i södra Finlands skogar (Hanski &
Ovaskainen 2002). Det kan också innebära att denna grupp generellt sett
är mer känslig än andra grupper och att det därför är bråttom med att
skydda dem i de trakter och landskap där de fortfarande förekommer.

5.5.5 Arter som lever i temporära miljöer (patch-tracking lifestyles)
De flesta mikromiljöer förändras med tiden så att de inte längre passar för de
arter som finns där (Thomas 1993). Nästan alla arter utnyttjar därför sina
miljöer ungefär som när man hoppar mellan isflak – hur snabbt man måste
springa beror på de enskilda isflakens bärighet. Man brukar anse att arter
som är knutna till långlivade habitat har en låg spridningsförmåga medan
arter som är knutna till kortvariga habitat måste ha en för ändamålet tillräckligt bra spridningsförmåga (Southwood 1977). Habitatets spatiotemporala
dynamik bestämmer med andra ord till stor del en arts spridningsförmåga
(O´Conell & Bolger 1997). Det finns därmed ett samband mellan miljön och
hur ofta och villigt en art ger sig ut från den habitatö där den är född (Shreeve
1995, Bergman & Landin 2002, Hedin 2000). För kärlväxter har detta mönster varit svårare att visa (Jakobsson 2003). Matrixen är extra viktig för de
arter som ofta förflyttar sig långa sträckor. Man har nyligen konstruerat en
ny modell (-the patch-tracking metapopulation model) som tar hänsyn till en
del av dessa faktorer (Snäll 2003).
Arter som med utpräglad snabbhet rör sig mellan kortvariga habitatöar
och därmed har en ”patch-tracking lifestyle” skiljer sig på flera olika sätt från
arter med klassisk metapopulationsdynamik. De dör ofta ut lokalt både därför att (1) miljön kollapsar, (2) de blir utsatta för ett högt parasit/predationstryck och de brukar då kompensera för detta genom att ha (3) en god
spridningsförmåga och de flesta djurgrupper har dessutom (4) effektiva metoder (t ex lukt, feromoner) att spåra/hitta nya miljöer. De brukar däremot ha
en (5) ganska dålig konkurrensförmåga och de mest typiska inom kategorien
har man ibland kallat för vagabonder (”super-tramps”) (Diamond 1975a).
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Den goda spridningsförmågan är ofta kopplad till att arterna har könsferomoner (Jonsson 2002).
Många fältskiktslevande phytophaga insekter har visat sig höra till gruppen vagbonder (Albrectsen 2000, Dempster m fl 1995a, 1995b). Eber &
Brandl (1994) undersökte t ex den genetiska strukturen på en borrfluga Urophora cardui (Diptera Tephritidae) som lever på åkertistel. Denna art sprider sig
effektivt inom en radie av 2 kilometer och 30 procent av de lokala populationerna dör varje år! Den parasiteras kraftigt av småsteklarna Eurytoma serratulae (endoparasit) och Eurytoma robusta (ektoparasit). En liknande biologi
har man kunnat konstatera på tulkörtborrflugan Euphranta connexa i Sverige
(Solbreck 2000).
SAMMANFATTNING / SLUTSATSER
Vid naturvårdsarbeten med arter som främst lever i temporära miljöer
blir det viktigt att (1) nyskapa miljöer och att (2) studera de deterministiska faktorerna (hävd, substrattillgång etc) som gör att en population
minskar och (3) att också intressera sig för kortlivade habitat som till
exempel successioner, bryn etc ( Thomas 1993, Appelqvist m fl 2001).
En stor del av vår fauna och flora lever i temporära miljöer och deras
populationsdynamik kan inte simuleras med klassiska metapopulationsmodeller. Det är också problematiskt att utföra bra sårbarhetsanalyser på dem (Kindvall 1998).
Man kan förmoda att alla dödvedsberoende arter (möjligen med
undantag för vissa hålträdsarter), alla störningsberoende successionsarter
och många epifytiska mossor och lavar ingår i gruppen. Detta är med
råge lejonparten av alla rödlistade arter!
Arter som lever i temporära habitat gynnas av stora reservat och förtätningar av mindre reservat / biotopskydd så att mikromiljöer uppkommer i tillräcklig mängd inom de områdeskyddade delarna. Vidare krävs
generös generell hänsyn i skogsbruket så att arterna regelbundet kan
förekomma också där.
Specifik skötsel med vissa artinriktade naturvårdsinsatser (som att
tillskapa speciella substrat och strukturer) kan vara ent viktig strategi för
denna grupp.

5.5.6 Indikatorer på habitatkvalitet och biologisk mångfald
Det finns en gammal tanke att man vid en urvalsprocess mellan olika tänkbara reservat – istället för att totalinventera alla organismgrupper i samtliga
områden, vilket skulle bli både kostsamt och ta lång tid – skulle kunna välja
ut de för naturvården mest intressanta områdena genom att titta på ett
begränsat urval arter eller speciella strukturer (t ex död ved) som representerar hög artmångfald eller högt naturvärde – s k biotopindikatorer (Jonsson &
Jonsell 1999, Nitare 2000, Uliczka & Angelstam 2000, Nilsson m fl 2001).
Flera olika pragmatiska metoder som bygger på detta finns redan i omlopp
som ”Steget före”-metoden, ”Fem ess”-metoden och olika värdetrianglar
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(Karström 1993, Hallingbäck & Weibull 1996, Fritz & Larsson 1996). I den
vetenskapliga litteraturen finns numera hundratals rapporter inom detta jätteämne och det har utvecklats flera olika begrepp och övergripande frågeställningar. Man brukar urskilja två olika typer av indikatorer och bägge
typerna kan bestå av både arter, artgrupper, växt-djursamhällen eller strukturer (McGeoch 1998, Noss 1999, Gustafsson 2000, Lindenmayer m fl 2000).
Indikatorer på habitatkvalitéer (environmental indicators)
Denna grupp brukar man dela in i två undergrupper. Den ena är de som
indikerar förändringar i miljön (”early warning indicators”). Lavar som är
känsliga för luftföroreningar och diverse föroreningskänsliga vattendjur är
typiska representanter för denna grupp. Den andra undergruppen indikerar
speciella miljötillstånd, vilket kan vara vissa ståndortsfaktorer som t ex kalk,
naturlig fodermark, ”kontinuitet”, andelen av vissa habitat på landskapsnivå eller reliktområden. Denna grupp kan också användas om man vill täcka
in den biologiska mångfalden i en viss region och sedan göra ett representativt urval av den. Man kan också använda flera olika grupper av indikatorer
som visar på och täcker in var sin natur/skogstyp (”the shoping basket method”) (Gerde & Baumann 2002, Saeterdal m fl 2004, Sauberer m fl 2004).
Indikatorer på biologisk mångfald (biodiversity indicators)
Inom denna grupp finns t ex studier som försöker att upptäcka förtätningar
i den biologiska mångfalden på landskapsnivå genom att kartera utbredning och frekvens av olika organismgrupper. I den mån dessa förtätningar
sammanfaller brukar man tala om ”hot-spots”. Man kan också titta på förtätningar av olika biotoper eller strukturer. En av de bakomliggande frågeställningarna vid NSS-analyser kan vara att få fram bra indikatorer av detta
slag.
I en artikel av Noss (1990) finns ett försök att dela in de naturvårdsintressanta arterna. Han skiljer där ut fem grupper och de är:
• ecological indicator species
• keystone species
• umbrella species
• flagship (charismatic) species
• vulnerable species
Ofta väljer man ut en enda eller några få arter som sedan får fungera som
en värdemätare på olika naturområden eller regioner – s k paraplyarter
(”umbrella species”) (Noss 1990). Paraplyarten väljs som regel ut bland stora
däggdjur eller fåglar – djur som ofta har extremt stora arealkrav – med resonemanget att har man väl skyddat paraplyarten så har man också skyddat alla
andra arter på köpet. På den internationella naturvårdsarenan har man ofta
valt ut olika toppredatorer eftersom ett lokalt utdöende av dessa starkt påverkar hela ekosystemet, t ex genom att herbivorerna blir för många och överkonsumerar eller förändrar vegetationen. Den lilla ön (16 kvadratkilometer)
Barro Colorado Island som bildades när man byggde Panamakanalen är nu
för liten för att hålla toppredatorer som jaguaren. Detta har lett till att herbi97
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vorer som vissa gnagare har blivit tio gånger vanligare. Detta har i sin tur lett
till att trädarter med stora ätliga frön i stort sett inte föryngrar sig längre och
markhäckande fåglar har minskat starkt (Terborgh, 1988).
Valet av en enda paraplyart har visat sig vara en metod med många oväntade problem och ofta visar det sig att valet av arter inte har varit så bra (Andelman & Fagan 2000). I Namibia valde man t ex ut den svarta noshörningen som
nyckelart men efteråt fick man kunskap om att de olika gräsätarna hade ganska
olika ekologi (framförallt rörde de sig på olika sätt i landskapet under året) så
att skyddet av många andra herbivorer blev dåligt (Berger 1997).
Även den svenska naturvården har ofta koncentrerat sin uppmärksamhet
och sina naturvårdsinsatser mot speciella arter (Fleishman m fl 2000). Den klassiska arten i detta sammanhang är den vitryggiga hackspetten. Ranius (2002b)
föreslår att man skulle kunna använda läderbaggen Osmoderma eremita för att
välja ut naturvårdsintressanta ekhagar eftersom dess förekomst är positivt korrelerad med hög artrikedom av vedlevande insekter. En annan art som har
föreslagits är tjädern Tetrao urogallus eftersom den ofta är korrelerad med en
känslig fågelfauna (Angelstam & Mikusinski 2001, Suter m fl 2002). En annan
välkänd och ofta använd ”paraplyart” i den svenska barrskogen är osttickan
Skeletocutis odora som också utgör topparten i den värdepyramid som konstruerades av skogsgruppen Steget Före (Karström 1993). Att osttickan skulle
vara beroende av skogar med lång kontinuitet är inte sannolikt därför att liknande tickor (t ex rosenticka och gränsticka) har visat sig ha en god spridningsförmåga (Kauserud 2001). Även om denna art kan vara en mycket bra indikatorart på värdefulla granskogar i delar av norra Sverige så kan arten inte fungera som en heltäckande paraplyart eftersom den främst förekommer på grova
granlågor och i bestånd med ett gynnsant lokalklimat. Den förekommer exempelvis sällan i fuktiga gransumpskogar eller i alltför torra skogar. I södra Sverige
förekommer den relativt ofta i blandskogar och till och med i rena lövskogar
och då framförallt på asp. Att indikatorer på detta sätt byter indikatorsvärde
om man utsträcker observationerna över större geografiska avstånd är vanligt
(Saeterdal m fl 2005). Liknande problem (d v s att en indikatorart ger dålig
täckning av hela biotopen) kommer sannolikt att uppstå om man skulle följa
rådet att ha läderbaggen som en paraplyart för sydsvenska ekhagar.
Dessa problem har lett till att vissa forskare numera förordar att man i
högre grad ska använda sig av arealer av vissa specifika miljöer eller olika
strukturer och element snarare än arter vid naturvärdesbedömningar och prioriteringar (Lindenmayer m fl 2000). Man har också menat att man bör
inventera alla arter (även insekter och kryptogamer eftersom de är välkända)
i en viss organismgrupp i ett så pass artfattigt land som Sverige (Lindhe 2004,
Rosenberg 2004). Ett intressant arbete (Lambeck 1997) redovisar en metod
med vilken man skulle kunna välja ut en hel serie olika arter i varje miljö
(multi-species umbrella) som indikatorer på den totala biodiversiteten i denna
miljö. Man väljer dem så att de representerar de känsligaste arterna gentemot
miljöns alla strukturer och processer. Denna metod förutsätter dock en djupgående analys och kunskap om miljön och dess arter.
Det har också visat sig vara så att en lokal sällan uppvisar hög artrikedom
av alla olika organismgrupper samtidigt utan tvärtom så att de olika grupper98
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na som regel har utpräglat disparata koncentrationer ( Nilsson m fl 1994,
Nilsson m fl 1995, Pärt & Söderström 1999, Weibull 2002).
Man har ofta och framförallt i tropikerna försökt att förklara den biologiska mångfalden som ett intrikat mönster av beroenden (interaktioner) mellan
olika arter. De viktigaste arterna i denna väv brukar man kalla för nyckelarter
(Paine 1966, Gilbert 1986, Terborgh 1986). Begreppet ”keystone species” myntades för första gången 1969 av R.T. Paine. Ett par år tidigare (1966) beskrev
han fenomenet utan att nämna termen. Den har sedan kommit att tillämpas på
en lång rad olika arter och blivit ett populärt begrepp inom naturvårdsbiologin.
Paines arbete från 1966 citerades mer än 850 gånger mellan 1970-1989 och
forskarna diskuterar fortfarande termen (Paine 1995, Piraino & Fanelli 1999).
Mills m fl (1993) konstaterar att begreppet nyckelart, liksom för övrigt
begreppet indikatorart, har använts på många olika sätt. De nämner fem olika grupper av nyckelarter som har beskrivits under de senaste deccennierna.
1. Keystone predator, t ex jaguar, sjöstjärna (Pisaster) (ursprunglig definition)
2. Keystone prey (en art som genom att tåla ett högt predationstryck upprätthåller en hög population av toppredatorer, t ex lämlar)
3. Keystone mutualist (funktionella nyckelarter, t ex sälg)
4. Keystone hosts (ekologiskt viktiga värdväxter, t ex vissa nektarväxter,
vissa fruktträd, eken, rosen, klibbticka)
5. Keystone modifiers (t ex megaherbivorer, spillkråka, bäver)
Bond (1993) delar in nyckelarterna i 8 olika kategorier och ger olika exempel
på dessa. Nytillkommna grupper i denna indelning är:
6. Keystone pathogens (t ex myxomatosis)
7. Keystone earth-movers (t ex daggmask)
8. Keystone system processors (t ex mykorrihiza)
Han vill dessutom skilja ut ett antal abiotiska processer med nyckelfunktion. En sådan nyckelprocess i de boreala ekosystemen är elden.
Nyckelartsbegreppet är svårt att definiera redan av den anledningen att
två ganska olika grupper regelbundet har utnämts till nyckelarter. Den ena
utgörs av arter som har en viktig funktion i landskapet, d v s tillverkar eller
upprätthåller viktiga strukturer och processer. Den andra utgörs av arter som
bildar ”navet” i artrika näringsvävar, d v s påverkar många andra arter
genom interaktioner som predation, herbivori etc. Man kan också tänka sig
nyckelarter på olika nivåer. De stora megaherbivorerna är nyckelarter till
funktionen på så sätt att de genom sina aktiviteter utformade hela ekosystemet (Owen-Smith 1987, 1988, 1989). Men i detta ekosystem finns (fanns)
också sälgar, ekar, vildrosor och hackspettar som alla är olika typer av nyckelarter ibland till sin funktion och ibland därför att de upprätthåller rika biocoenoser. En nyckelart tycks alltså vara en viktig art som många andra arter
är mer eller mindre beroende av och som med MacArthurs ord är en art som
”om den försvinner orsakar en dramatisk effekt” (MacArthur 1972).
Exempel på funktionella nyckelarter kan vara trädet Casearia corymbosa
(fam Flacourtiaceae) i Perus regnskogar som blommar under torrtiden och
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därmed förser pollinatörer (i detta fall fladdermöss) med föda under en tid då
det är ont om andra näringskällor. De bidrar därmed till att förvalta ett
artrikt djurliv av pollinatörer vilket är livsviktigt för hela ekosystemet (Gilbert 1986). I den svenska naturen har sälgen en likartad funktion (Svensson
2002). Man kan naturligtvis också vända på resonemanget och utnämna
fladdermössen till nyckelarter i tropiska system eftersom de där, tillsammans
med vissa fåglar, är de viktigaste pollinatörerna (Cox m fl 1991). Olika fruktätande fåglar och fladdermöss spelar sedan samma roll för fröspridningen
(Howe & Smallwood 1982). I denna grupp kanske också spillkråkan och den
större hackspetten hör hemma då det är några av de få arter som har förmågan att hacka ut bohål i trädstammar. Dessa bohål utnyttjas sedan av en lång
rad olika fåglar och däggdjur.
Exempel på arter som bildar navet i rika näringsvävar kan vara bladlössen (kollektivt) då dessa djur utgör en viktig näringskälla för en lång rad
andra insekter och fåglar. Man har ockå tyckt att lämmlarna spelar denna
roll i den svenska fjällvärlden.
Begreppen nyckelart har vid flera olika tillfällen utsatts för kritik (Landres
et al, 1988, Walker, 1992, Mills, Soulé & Donk 1993). Paine har också försökt att bemöta denna kritik (Paine 1995) och begreppet används fortfarande
ganska flitigt i naturvårdssammanhang.
Andra naturvårdare vill utgå från ekologiska grupper (guilds) och därmed
mer se till ekosystemets funktion än dess aktuella innehåll av olika arter (t ex
Walker, 1992). Man har också diskuterat om inte vissa taxonomiska grupper
i sin helhet kan fungera som signalarter på områden med hög biologisk
mångfald. Walker (1992) talar om ”förare” och ”passagerare” men menar
också att det kan svårt att dra gränser mellan dem. Jag citerar: ”Ecologically,
all species are not created equal. At one extreme, some are determinants, or
”drivers,”of the ecosystem of which they form a part. At the other extreme
are those that are ”passengers”. Removing the former causes a cascade effect,
but loss of the passengers leads to little change in the rest of the ecosystem.
Apparent passengers, at one time scale, may of course turn out to be infrequent determinants, and this distinction needs to be treated carefully.”
Alla dessa begrepp (indikatorarter, signalarter, hotade arter, nyckelarter
etc) är delvis överlappande och identiska. En del förvirring uppstår också
genom att naturvården arbetar med problem i många olika skalor. I den internationella naturvårdslitteraturen behandlas fauna- och floravårdsproblemen i
annan skala och är inriktade mot andra organismgrupper (t ex stora däggdjur) än vad vi är vana vid i södra Sverige varför dessa resultat inte är direkt
applicerbara på sydsvenska förhållanden. Våra sydsvenska reservat handlar
till stora delar om att förvalta kryptogamer och småkryp – grupper som ofta
faller helt utanför naturvårdens domäner i t ex tropiska och subtropiska
områden. Detta ger också en fingervisning på hur långt artutarmningen har
gått i södra Sverige. Visenter, uroxar, jättehjortar, mellanspettar, svarta storkar och vitryggiga hackspettar finns inte längre kvar. Nyckelartsbegreppet
har därför inte kommit att bli något centralt begrepp inom den svenska
naturvården.
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SAMMANFATTNING / SLUTSATSER
Studier av olika indikatorer har blivit ett jätteämne inom naturvårdsbiologin på senare år. Man använder sig i dag av många olika slag av indikatorer och till dem relaterade begrepp.
Alla dessa begrepp (indikatorarter, signalarter, hotade arter, nyckelarter etc) är delvis överlappande och identiska samtidigt som många av
dem har helt olika utgångspunkter vilket gör att ämnesområdet blir svårt
att sammanfatta och utvärdera.
En grupp utgörs av indikatorer på habitatkvalité. Dessa indikatorer
kan vara både arter, biotoper eller vissa strukturelement (t ex dödved).
Inom gruppen skiljer man på indikatorer som är känsliga gentemot förändringar (t ex luftkvalité) och indikatorer som är speciellt krävande. De
senare kan man använda vid urval av områden med höga naturvärden
(värdetrianglar) eller skogsområden med rödlistade arter (signalarter).
En annan grupp av indikatorer visar på områden med hög artrikedom. Även dessa indikatorer kan vara både arter, biotoper eller vissa
strukturelement. Till denna grupp kan man räkna nyckelarter, paraplyarter men också vissa strukturer som död ved.
Eftersom vissa delar av den svenska växt- och djurvärlden är välkänd
och artfattig så bör inventering och uppföljning inom dessa grupper ske
på alla arter eller alla rödlistade arter snarare än ett litet antal indikatorer (Rosenberg 2004). Artgrupper med dessa egenskaper kan vara kärlväxter, vedlevande tickor, vedskalbaggar och epifytiska bladlavar.

5.5.7 Rödlistan
Den artinriktade naturvården fick ett starkt uppsving i samband med att ekologin som vetenskap utvecklade teorier om populationer, metapopulationer
och populationsgenetik – teorier som alltid är inriktade mot enskilda arter
eller populationer. Den mer artinriktade naturvården ökade också i betydelse
därför att naturvårdsmyndigheterna började upprätta speciella listor på arter
som är särskilt sårbara och hotade – de nationella rödlistorna. Inriktningen
fick också en ökad uppmärksamhet i samband med tillkomsten av den internationella konventionen om biologisk mångfald, där de rödlistade arterna
ofta spelar rollen som en betydesfull kärna i denna mångfald.
I den senaste svenska rödlistan finns 2 101 arter som anses knutna till
skogslandskapet (Gärdenfors 2000). Rödlistan revideras vart femte år och
nästa gång detta sker är år 2005, då samtliga arter i princip bedöms på nytt
och oberoende av tidigare rödlistning. Om risken för försvinnande inte ändras för de 934 skogsanknutna som i dag är hotade enligt rödlistan kan i värsta fall en tredjedel av dem (313 arter) vara försvunna inom 100 år. I medeltal
väntas antalet skogslevande arter minska med nästan två arter per år. Det
största hotet anses vara skogsavverkningar.
Från början skedde arturvalet till listan genom mer eller mindre subjektiva urval av olika expertkommitéer. Detta har man försökt att komma till rät101
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ta med genom att införa nya kriterier enligt de riktlinjer som har ställts upp
av den Internationella Naturvårdsunionen IUCN (Gärdenfors 2000). Demografiska analyser och långsiktiga övervakningsstudier av enskilda populationer, som formellt är en viktig grund för kategoriseringen, är dock mycket svåra att utföra i praktiken särskilt när det gäller kryptogamer och evertebrater.
Detaljerade program (monitoring) för att följa populationsutvecklingen har
bara gjorts för ett fåtal arter. Syftet med det nya systemet, som tillämpats i
den nu gällande listan, är att kunna bedöma varje arts risk att försvinna baserat på ett antal kriterier som gäller för alla organismtyper.
Vetenskapliga artiklar som helt eller delvis baserar sig på rödlistan har blivit vanliga under de senaste åren och består av olika sammanställningar och
analyser av listan (Berg m fl 1994, Berg m fl 1995, Berg m fl 2002, Jonsell
m fl 1997, Jonsell m fl 1998, Gustafsson m fl1999, Gustafsson 1999b,
Gustafsson 2000a och Kindvall m fl 2002). Resultaten av dessa rapporter
och därmed de slutsatser som finns där kan komma att ändras ganska mycket
i framtiden. Detta beror på att vår kunskap om de aktuella arterna ökar och
förändras men också på att många arter försvinner från rödlistan samtidigt
som nya kommer till.
Vår kunskap om de rödlistade arternas aktuella status och hotbild är fortfarande bristfällig, framförallt bland mer artrika grupper som insekter och
svampar. Valet av hotkategori stöder sig i många fall fortfarande endast på
bedömningar utifrån deras biotopkrav och dessa biotopers utbredningsbild
och framtidsprognos.
Åttionio arter som förekommer i Sverige är upptagna på globala rödlistor
varav flera dock i Sverige bedöms vara utom fara (LC). Samtidigt är majoriteten av våra organismgrupper fortfarande inte bedömda på global nivå, d v s
för majoriteten av de i Sverige rödlistade arterna har ingen officiell bedömning gjorts av den globala utdöenderisken. Den totala populationsandelen av
en art (ett taxon) som förekommer i Sverige varierar från 0–100 procent med
ett genomsnitt kring 5 procent (ArtDataBanken manus). Man kan också säga
att eftersom kunskapen om arterna hotstatus i andra länder likaledes har stora brister så kan de nationella listorna till stora delar motiveras enligt ”försiktighetsprincipen”. Det vore dock önskvärt om man kunde arbeta fram en lista
som var gemensam för t ex Europa eller som var knuten till speciella biom,
som europeisk sommargrön lövskog eller den eurasiska taigan. Man borde
också utreda och försöka att definiera begreppet ansvarsart (eventuellt på olika nivåer) och många funderingar i den riktningen förekommer också (Gärdenfors 2001, Gärdenfors m fl 2001 Keller & Bollmann 2004).
En i mitt tycke starkt positiv konsekvens av att rödlistan har blivit ett viktigt instrument inom den praktiska naturvården är att skogsbiotoper med
artrika växt- och djursamhällen har prioriterats upp i säkerställandearbetet.
Eftersom många rödlistade arter befinner sig i toppen av eventuella NSS-trianglar och dessutom fodrar stora arealer (eller kvantiteter av speciella mikrohabitat) med skogsmarker av hög kvalité, så ger rödlistans intåg direktiv till
naturvården så att aktörerna koncentrerar naturvårdsåtgärderna till områden
där den biologiska mångfalden är som tätast. Detta har inneburit en mycket
påtaglig effektivisering av områdesskyddet.
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SAMMANFATTNING / SLUTSATSER
Vid en studie av den nationella hotlistan framkommer det att sydliga lövskogar har relativt sett många fler rödlistade skogsarter än vad som är
fallet med de nordliga barrskogarna.
Kunskaperna om våra rödlistade arter är fortfarande till stora delar
baserade på deras biotoper och detta gäller framförallt vissa kryptogamgrupper och evertebrater.
Kunskapen av de rödlistade arterna aktuella utbredning och frekvens
växer för närvarande i mycket snabb takt.
Forskningen på de ingående arterna bör ändra fokus från sammanställningar/bearbetningar av befintliga data till insamlingar av primärdata
och vetenskapligt baserad monitoring på ett urval av de rödlistade arterna eller på särskilt viktiga biotoper. Detta betyder dock inte att sammanställningar av olika slag är meninglösa – de visar t ex ofta på vilket sätt
underlagsmaterialet brister eller på skillnader i insamlingsaktivitet mellan
olika regioner.

5.6. Den nya syntesen
Efter denna genomgång av diverse olika teorier så kan man konstatera att vissa av dem underförstått bygger på att arterna saknar speciella nischer medan
andra teorier tvärtom bygger just på det! Det finns också en viktig tudelning i
det att vissa teorier försöker beskriva artsammansättningar eller artrikedomar i ett naturavsnitt medan andra försöker uttala sig om en arts frekvens
och/eller utbredning. En del teorier, men inte alla, har sin utgångspunkt i en
självreglerande jämvikt. Teorierna har också som regel sina bestämda tidsmässiga och rumsliga skalor inom vilka de verkar. Evolutionbiologin betraktar händelseförlopp som sker över hela kontinenter under miljontals av år
medan en beteendestudie kanske inskränker sig till att beskriva sekundsnabba
sekvenser hos en enstaka individ.
De ekologiska och naturvårdsbiologiska lagarna bildar därför tillsammans en spretig samling utsagor. Detta kan bli till ett problem när man försöker att sammanfoga dem till större enheter. Dessa svårigheter är märkbara
också i dagens naturvårdsbiologi. I en PVA-analys använder man exempelvis
ibland fakta från olika teorier utan att ta hänsyn till deras teoretiska skillnader och sammanför dem med uppgifter om en arts populationstrend. Detta
innebär en teoretisk svaghet eftersom varje PVA-analys blir ”unik” och därmed svår att jämföra med andra.
Vi kan för närvarande inte säga huruvida någon av teorigrupperna är
”bättre” eller ”sannare” eller hur de olika förklaringsmodellerna eventuellt
ska integreras med varandra. De sista åren har flera försök gjorts att integrera
de olika synsätten och man talar ibland om ”IC-samhällen” (integrated communities) d v s samhällen som betingas av och kan förklaras av olika teorier.
(se Lortie m fl (2004) och referenserna i den).
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Lortie menar att de olika teorierna kan komplettera varandra beroende
på i vilken skala man betraktar fenomenen. Artsammansättningen på varje
lokal bygger dels på den spridning av olika arter som sker i lokalens omgivning (landskap) och dels på den totala artrikedomen i hela meta-samhället.
Meta-samhället har sitt yttersta ursprung i storskaliga evolutionära förlopp.
Den specifika lokala artsammansättningen vid varje given tidpunkt (eller korta tidsintervall) beror däremot mycket av de olika arterna livshistoriestrategier och inbördes interaktioner (konkurrens, predation etc.).
Detta innebär att en ny skalberoende modell håller på att växa fram där
de klassiska öbiogeografiska fenomenen som spridning och lokala utdöende
sker men bara som en del i hela scenariot. Där sker dessutom och samtidigt
evolution och diverse ekologiska interaktioner. Denna nya modell kallar jag
här för ”filtermodellen”. (Fig 9).

FILTERMODELLEN • Fig 9

Metasamhälle

Evolutionärt filter

Spridningsfilter

Habitatfilter
Skogsfragment
Ekologiskt filter
Skogsfragment
Stokastiskt filter
Skogsfragment
Skogsfragment

Långsiktig livsmiljö

FIG 9: Artsammansättningens koppling till lokala, regionala och evolutionära filter
(Omgjort efter Weither & Keddy 1995, Franzén 2002 och Lortie m fl 2004).
Figuren föreställer ett principiellt landskap med ett skogsfragment och dess associerade metasamhälle, d v s alla andra skogar med samma eller liknande växt- och djurvärld. Metasamhället och fragmentet antas vara åtskilda av rumsliga och tidsmässiga avstånd.
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De olika typerna av filter (ungefär hinder för artens fortsatta existens) symboliseras med bruna skivor
som är försedda med ”hål”. De olika filtrens namn anges till höger i fíguren. Artens rörelser mellan
habitaten markeras med svarta streck.
I den ”ljusgröna boxen” kan våra tänkta arter visserligen ta sig fram till skogsfragmentet men kan av
olika skäl inte hålla sig kvar där. Habitatfiltret, det ekologiska filtret och det stokastiska filtret är verksamt inom varje lokal. Bara de arter som klarar att ta sig förbi alla filter och överleva långsiktigt har
”gynnsam bevarandestatus”.
Det regionala ”meta-samhället” blir sakta artrikare genom evolutionära processer. Denna artbildningsprocess blir mer märkbar i stora metasamhällen och allt större ju äldre ett metasamhälle blir. Vissa arter kommer att försvinna i denna process (det evolutionära filtret). De flesta av dagens arter
knutna till sydliga lövskogar, för att ta ett exempel, utbildades i ett Europa som var varmare än i dag.
Under den senaste geologiska epoken (pleistocen; istiden) försvann många värmegynnade arter och
andra fick en negativ populationsstrend, särskilt i den norra delen av biomets utbredningsområde.
Metasamhällets arter fyller varje fragment i landskapet som har lämpliga ståndorter men bara dit de
olika arterna kan nå. I en alltför isolerad skog blir många arter begränsade av spridningsfiltret.
Bara en viss del av Europas växter och djur knutna till denna miljö klarar av det kalla klimat som
finns i vår del av Europa. Andra kan vara beroende av speciella ståndortsfaktorer som källpåverkad
mark, hög kalkhalt i marker, grova beskuggade lågor etc. Många arter från det större metasamhället
blir därför begränsade av habitatfiltret.
Om fragmentet är för litet kan arten få en för liten population och försvinna genom slumpmässiga
händelser av olika slag (det stokastiska filtret). Både Noaks Arks-effekten och masseffekten är viktiga
beståndsdelar i detta filter.
Är fragmentet däremot tillräckligt stort så är de stokastiska processerna mindre märkbara eftersom
populationerna nu blir större. I stora och små fragment finns det emellertid konkurrens mellan arter
med likartade ståndortskrav och arter upplever också predation och parasitism etc (det ekologiska filtret). Arter kan därför också försvinna från fragment via ekologiska interaktioner. En växt måste klara sig
genom hela sin reproduktionscykel med frögroning, utbildande av en groddplanta som blir en etablerad individ, klara övervintring, blomma och sätta nya frön som sprids sig till en ny plats där frögroning
kan ske. Härvid gynnas de flesta arter i större fragment men det finns också arter som gynnas av en
viss fragmentering.

SAMMANFATTNING / SLUTSATSER
Både lokala, regionala och evolutionära processer bestämmer artsammansättningen på varje enskild lokal. Detta nya synsätt kan uppfatts som
en utvidgad och mer komplex syntes av flera äldre teorier där exempelvis
nischteorin har bakats samman med Wilson-MacArthur ö-teori tillsammans med artbildnings- och evolutionsteorier. Denna nya modell kan vi
sammanfatta i en ny bild som kan kallas för ”filtermodellen”(se fig 9).
Den sammansatta filtermodellen har i sin helhet inte samma kvantitativa matematiska natur som vissa av dess delar och är därmed inte så
predikativ som dessa. Den visar mer ett scenario över vad som kan ske
men ger ingen vägledning till de olika processernas relativa betydelse. Det
pågår dock försök att kvantifiera filtermodellen och ett aktuellt exempel
är Hubbells ”enhetliga och neutrala modell”.
De olika processer som filtermodellen försöker att sammanfatta blir
av stor betydelse bara i vissa rumsliga och tidsmässiga skalor. Det nischbaserade, ekologiska filtret visar sig främst i den lilla skalan medan växtoch djursamhällenas ”öppna” natur oftast visar sig i den regionala skalan. Även skillnader mellan icke-jämviktsmodeller och jämviktsmodeller
beror ofta på skalberoende faktorer.
Växt- och djurvärldens evolutionära anpassningar och utveckling
visar sig först i mycket stora tids- och rums- skalor så att vi ofta misstolkar arternas ”anpassningar” så som de ser ut i den lilla skalan. De flesta
skogsarter är fortfarande bättre anpassade till jungfruliga skogar med
naturliga störningsregimer än till våra moderna produktionsskogar.
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En riktigt artrik lokal måste vara del av ett artrikt metasamhälle.
Storleken på den regionala artstocken (metasamhället) har främst evolutionära orsaker. Gamla och vitt utbredda biom som tropisk låglandsregnskog är de artrikaste vi har. Biom med stora sammanhängande arealer
blir också artrikare.
Lokalen måste också vara belägen i ett artrikt landskap eftersom den
annars inte fungerar som ett kommunicerande kärl med det omgivande
rika metasamhället. En alltför isolerad eller liten lokal kommer därför att
få en utarmad fauna och flora. Den lokala artsammansättningen beror i
detta fall på de olika arternas spridningsbiologi och landskapets innehåll
och rumsliga fördelning av ”habitatöar”.
Den lokala artrikedomen i varje enskild lokal upprätthålls i varje
enskilt ögonblick genom många olika ekologiska interaktioner och lokalen måste därför också ha goda kvalitéer som god tillgång på olika
mikrohabitat (och därmed ha en relativt stor yta) och ett bra mikroklimat.
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6. Den svenska skogen och
det praktiska naturvårdsarbetet
6.1 Den svenska modellen
Den svenska modellen (Emanuelsson 2001) innebär att på bred front stärka
den biologiska mångfalden på flera olika sätt där områdesskydd, naturvårdsavtal, frivilliga avsättningar, generella hänsyn, restaureringar och certifieringar förväntas att samverka och komplettera varandra. Tyngdpunkten har dock legat på generella hänsyn och under senare år även på frivilliga
avsättningar. Man har liknat den svenska modellen vid en trestegshoppare
som för att nå miljömålet måste utföra tre olika men mycket viktiga steg –
generell hänsyn, områdesskydd och restaurering (de Jong 1998). Det avgörande steget i detta hopp har varit och är fortfarande områdesskyddet. Stora områdesskydd eller många små i täta nätverk är den bästa metod vi har
för att långsiktigt säkerställa populationer av specialiserade, sällsynta och
krävande arter i skogslandskapet.
I den svenska debatten har man ibland snävat in innebörden av ”den
svenska modellen” som då har fått stå för alla naturvårdsåtgärder utom
reservatsbildandet. De som stödjer en koncentrerad naturvård menar att en
sådan ensidig satsning på frivilligt skydd av nyckelbiotoper och generell hänsyn inte blir tillräckligt och representerar en ”utsmetad naturvård”, som då
blir inneffektiv. Den andra linjen menar däremot att en ensidig satsing på
endast områdeskydd ger en svartvit värld av relativt små naturfläckar omgivna av ett aggressivt skogsbrukslandskap. Debatten har också förts på den
internationella arenan där de olika linjerna har kallats för ”reserve selection
approach” respektive ”the process and landscape approach” (Prendergast
m fl 1999). Det är intressanta att notera att EU:s nätverk Natura-2000 har en
renodlad ”reserve selection approach” och att skillnaden mellan den kontinentala och svenska naturvården delvis har långa historiska rötter (Emanuelsson 2001).
Man kan naturligtvis argumentera kring för- och nackdelar med de olika
metoderna, enligt Prendergast m fl, men jag menar således att den ”svenska
modellen” innebär en kombination av dem och att den kombinationen är nödvändig för ett bra resultat. Ett system av enbart sparade nyckelbiotoper (NB)
är ineffektivt och oförmöget att skydda arealkrävande, svårspridda arter som
bäst trivs i skogsvsnitt utan randeffekter. Eftersom randeffekter sprider sig
åtminstone 50 m in i skogsbestånd (Moen & Jonsson 2003) så har man beräknat att endast 30 procent av NB består av bestånd opåverkade av randeffekter
och att de befinner sig i de 10 procent av NB som har de största arealerna
(Jonsson m fl manus). Medianarealen för NB är 1,4 ha. Dessa siffror är beräknade utifrån 5 000 NB i Norrbotten. Detta betyder att endast arter med mycket goda spridningsmöjligheter kan överleva i denna typ av arkipelag. Det finns
också en färsk studie från Dalarna och Gävleborgs län som visar att ca 30 pro107
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cent av NB blev påverkade av skogsbruket under en tioårsperiod (Angelstam
manus).
Det betyder dock inte att skydd av NB inte är angelägna. Vissa arter kan
bevaras genom ett naturvårdsanpassat skogsbruk och många små områdesskydd i täta nätverk medan andra fodrar större områden med fri utveckling (Lindhe 2004). De små områdesskydden och den generella hänsynen kan
dessutom hjälpa till och stödja upp artutvecklingar inom värdetrakter med
reservat och nationalparker.
Debatten mellan Ahnlund och S.G. Nilsson – som fördes i Entomologisk
Tidskrift – handlar till viss del om denna problematik. Arter som lever i
kortlivade habitat måste skyddas så att de störningsregimer som skapar
habitaten verkar på ett tillräckligt kraftfullt sätt och detta måste naturligtvis
till stora delar ske utanför områdesskyddade marker (Ahnlund & Lindhe
1992, Ahnlund 1996, Ahnlund 1997, Nilsson & Baranowski 1995 och Nilsson m fl 1997). Reservat tillhandahåller t ex ofta suboptimala habitat för
sol- och värmegynnade vedinsekter men eftersom dödvedstillgången är mer
stabil och långlivad i reservaten kommer de att fungera som källområden för
återkolonisering ute i det störda produktionslandskapet. Wikars (1997) har t
ex funnit att denna typ av populationsdynamik finns hos många brandgynnade insekter. Arterna utnyttjar olika habitat med olika spatiotemporal
dynamik. De finns i låga men sannolikt stabila populationer i reservat med
hög dödvedstillgång och fri utveckling men uppnår bara höga tätheter i
nystörd skog. Bra exempel på arter med denna typ av dynamik är tretåig
hackspett Picoides tridactylus, större flatbagge Peltis grossa och glansbaggen
Ipida binotata som alla förekommer i låga tätheter i barrnaturskogar tack
vare lokal granbarkborredynamik men som blommar upp i samband större
störningar (brand, stormfällning, avverkning med generös hänsyn).
Enligt min mening har vi således en nationell strategi men den måste ha
olika regionala anpassningar. Strategin måste anpassas så att den blir optimal
för olika aktörer, landskap och organismgrupper. Regionala landskapsstrategier för biologisk mångfald ska enligt Naturvårdsverkets förslag till 16:e miljömålet finnas i varje län senast 2010. Samarbete mellan de olika aktörer
(Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Länsstyrelser, Skogsvårdsstyrelser, Jordbruksverket, Vägverket, Svenska Kyrkan, Jordbruksverket, kommuner,
skogsbolag, markägare etc) som har ansvar är en nödvändighet i synnerhet
eftersom de ofta spelar olika roller och kompletterar varandra i naturskyddsarbetet. Detta innebär att den regionala utformningen ofta kommer att få
speciella karaktäristiska drag där de enskilda aktörerna kan få olika tyngd i
olika delar av landet. Det innebär också att det måste ske en effektiv samordning och att informationsutbytet måste vara stort, snabbt och effektivt mellan
de olika aktörerna.
Naturvårdsnyttan (effektiviteten) av olika naturvårdsföretag kan vara
ganska beroende av om man väljer att koncentrera sina insatser till speciellt
värdefulla trakter eller om samma insatser sprids ut över större områden.
Skillnaden i effektivitet mellan dessa strategier beror till stor del på olika
egenskaper hos de organismgrupper som man vill skydda – som spridningsförmåga (Jonsson 2002), arternas relation till ljus/torka (Jonsell & Eriksson
108

N AT U R V Å R D S V E R K E T
Rapport 5452 • Naturvårdsbiologisk forskning

2001), eller arealkrav (Jansson 2000). De flesta arter gynnas av att man koncentrerar områdesskyddet till värdefulla trakter och värdekärnor men vissa
kan istället gynnas av mer utspridda, generella insatser (Eber & Brandl 1994,
Frodin 2002).
Vare sig arterna är svår- eller lättspridda kan de bara skyddas genom att
man utgår från deras nuvarande utbredningar och startar skyddsarbetet där.
De svårspridda kommer nämligen inte därifrån och de lättspridda måste ges
möjlighet att bygga upp en lokalt stor population – en process som sker snabbast och bäst på de platser där de redan finns. Flera studier har visat att även
relativt lättspridda arter bygger upp sina populationer mycket lokalt. Rosentickan Fomtopsis rosea sprider sig snabbast inom en radie på ett tiotal meter.
Dödved som ligger i ett lokalt artrikt vedsvampsområde blir snabbare koloniserat och får en snabbare ökning av artrikedomen (Edman 2003). Detta sker
trots att arterna kan sprida sig över stora avstånd. Även en del epifytiska
lavar beter sig på ett liknande sätt (Dettki m fl 2000).
Efter det att lokala värdekärnor är säkrade kan man tänka sig att restaurera skogsområden så att populationerna av diverse missgynnade organismer kan öka till de nivåer där de utbildar permanenta och livskraftiga populationer. De svårspridda genom att man utgår från värdekärnorna och nyskapar miljöer i anslutning till dessa. De lättspridda arterna kan man också
bevara genom att nyskapa miljöer där de naturgivna förutsättningarna är
som bäst – även om det råkar bli ett stycke ifrån de nuvarande förekomsterna. En ”trög” art som läderbaggen kan vi klara under långa perioder i små
reservat med några dussin gammelekar men arter med mer ”orolig” populationsdynamik (som bredbandad ekbarkbock Plagionotus arcuatus, tvåfläckig praktbagge Agrilus biguttatus, smalhalsad skeppsvarvsfluga Lymexylon
navale och brokig barksvartbagge Corticeus fasciatus) måste skyddas med
andra strategier. Den relativa andelen av rödlistade arter med dessa egenskaper är inte känt men är troligen stor och deras naturvårdsproblematik bör
skyndsamt utredas.
De nyskapade miljöerna bör, om de är små, ligga i täta nätverk eftersom
även lättspridda arter kräver att deras miljöer finns i omfattning på ca 10–30
procent av det totala landskapet. Värdefulla små habitat som ligger för glest
utnyttjas inte av de krävande arterna även om de håller hög kvalitét. Detta
innebär också att även i områden där skyddade nyckelbiotoper ligger tätt så
måste det till ett komplementerande områdesskydd med större arealer för att
kunna bibehålla hela mångfalden. Ett effektivt ”naturvårdslandskap” omfattar som nämndes ovan minst 1 000 ha i södra Sverige och betydligt större
arealer i Norrland.
Utgångsläget är ofta sådant att de värdefulla biotoperna ligger utspridda
och kraftigt fragmenterade i det svenska landskapet samtidigt som ett skydd
eller vård av samtliga biotopfragment genom samverkan av de olika aktörerna
är nödvändigt om vi vill förhindra fortsatt artutarmning. Detta betyder att den
svenska modellen är den bästa strategi vi kan formulera för det svenska naturskyddet för närvarande med det tillägget att komponenten stora områdeskydd
i och intill identifierade värdefulla skogstrakter är det viktigaste instrumentet
och det som hittills har varit det mest försummade (de Jong 1998).
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SAMMANFATTNING / SLUTSATSER
Koncentrerade naturvårdsinsatser är en absolut nödvändighet om vi vill
klara att bibehålla livskraftiga populationer även av mer krävande arter.
De intressanta skogsbiotoperna måste finnas med andelar som ligger över
15–20 procent i ett naturvårdslandskap.
I en värdetrakt med koncentrerad naturvård kan områdesskyddet
bestå av talrika små bestånd (hänsynsytor, biotopskydd, små reservat etc)
i täta nätverk men också som färre men större reservat och naturvårdsavtal. Där bör också finnas en ambitiös tolkning av skogsvårdslagens generella hänsynsregler och de kan med fördel anpassas på olika sätt beroende på värdetrakternas karaktär. De olika naturvårdsåtgärderna skyddar
då huvudsakligen olika komponenter av faunan och floran.

6.2 Regionala aspekter
Det finns många faktorer som är viktiga att beakta vid utarbetandet av
strategier för områdesskyddet av de svenska skogarna. En viktig aspekt är
att vi i Sverige har två helt olika biom; sommargrön lövskog (nemoral skog,
sydlig lövskog) och barrskogsmiljöer (boreal skog, taiga) med ett växt- och
djurliv som i ett evolutionärt perspektiv har ”anpassat” sig till de båda biomens naturliga störningsregimer (Angelstam 1996). I Sverige befinner sig
både syd-och västgränser för taigan liksom nordgränser för den nemorala
regionen. Dessa gränser har ändrat sig dramatiskt de senaste 2000 åren
samtidigt som granen har förflyttat sig västerut/söderut och boken norrut
(Björkman & Bradshaw 1996). De båda skogsekosystemen aktuella utseende är dessutom ett resultat av deras ganska olika möte med människan
och därmed skogshistoriska förlopp. I dag är också det ekonomiska skogsbruket mer intensivt och delvis inriktat på helt olika produkter (massaved,
virke) i barrskogsmiljöerna jämfört med de sydliga lövskogarna (fanér,
möbler, biobränsle).
Andra viktiga faktorer är mer direkt kopplade till nuvarande klimat som
årsmedeltemperaturen, årsmedelnederbörden, humiditet och blixtnedslagsfrekvenser eller berggrundens och jordarternas beskaffenhet, för att nämna några. En del av dessa faktorer diskuteras vidare i samband med presentationen
av lövskogsrika trakter nedan.
6.2.1 Taigan och de sydliga lövskogarna
Både taigan och den sydliga lövskogen har genomgått dramatiska förändringar i Skandinavien under den relativt korta period som har varit sedan inlandsisen drog sig tillbaka. Klimatiska förändringar liksom de olika trädarterna
postglaciala invandringshistoria har bidragit till dessa förändringar så att granen har ökat i dominans i relativ sen tid samtidigt som den har utökat sin
utbredning mot söder. Boken är en sentida invandrare från söder. De övriga
sydliga lövskogarna har under samma tidsperiod minskat sin areal betydligt.
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Under de senaste 500 åren har människan varit den viktigaste styrfaktorn i
skogslandskapet och under denna period har mer eller mindre jungfruliga
skogsmarker omvandlats till produktionsskogar samtidigt som den äldre skogen har fragmenterats (Kardell 2003). I dessa starkt människopåverkade skogar har mängden dödved – som nu finns i ett genomsnitt på 6,1 kubikmeter
per hektar (Fridman & Walheim 1997) – minskat dramatiskt och särskilt
kännbar har minskningen av s k jätteträd varit. Nu finns mindre än 1 procent
jämfört med jungfruliga skogar. De naturliga störningsregimerna har också
upphört att agera – åtminstone på det kraftfulla sätt som de en gång gjorde.
Det finns dock betydande skillnader mellan de bägge skogsbiomen.
Taigan sträcker sig circumborealt över hela norra halvklotet och är eller
var alldeles nyss ett av jordens minst påverkade biom med ca 20 procent i
någorlunda ursprungligt skick (Hannah m fl 1995). I samma arbete anges
siffrorna 2 procent för de boreonemorala skogstyperna och 0,2 procent i det
nemorala biomet. Ett särskilt intresse för både forskning och bevarande har
riktats mot ett naturreservat i republiken Komi i Ryssland. Det 700 000 ha
stora Pechero-Ilych reservatet har nämligen identifierats som ett referenslandskap för naturvårdsbiologisk forskning och här bedriver man unika långtidsstudier. Ännu större orörda skogslandskap finns norr om detta reservat
(Andyga Parma och Vysokaya bergen, också dessa belägna i Komi republiken). I dessa skogar har man beräknat att dödvedsmängden varierar mellan
84,4 till 156,2 kubikmeter per hektar och att den grova döda veden förekommer jämt spridd i landskapet men med höga lokala variationer i en liten skala
(1–500 m). Där finns också en relativt jämn fördelning mellan dödved i olika
nedbrytningsstadier (Kuuluvinen m fl. 2001).På närmare håll finns t ex Vodlozero National Park i ryska Karelen söder om Vita havet. Denna park omfattar 463 700 ha och här har man beräknat dödvedsmängder på mellan
52–128 kubikmeter per hektar (Siitonen m fl 2001). Grundforskningsprojekt
bedrivs också i det stora kanandensiska urskogsområdet vid Mont St-Hilaire
i södra Quebec (Bell 2003).
I den jungfruliga boreala skogen förekommer ofta storskaliga störningar
som brand (Zackrisson 1977, Engelmark 1984, Esseen m fl 1992). Olika
typer av skogar anses ofta ha haft vitt skilda brandfrekvenser och brandförlopp. Man brukar av denna anledning urskilja 4 olika marktyper huvudsakligen baserat på markens fuktighet.
•
•
•
•

Torra talldominerade områden som ofta brinner
Friska marker med intermediär brandfrekvens med grandominans och
lövträdfaser
Blöta marker med låg brandfrekvens och långa perioder med intern
skogsdynamik
Mycket blöta områden med väl utvecklad beståndsdynamik

Genom att utnyttja dessa ekologiska kunskaper anses man kunna bedriva
ett delvis rationellt skogsbruk i dessa marker med bibehållande av hög biologisk mångfald enligt t ex ASIO-modellen (Angelstam 1996, Angelstam m fl
1995). ASIO-modellen presenteras kort i t ex Svensson (1996) sid 128 ff.
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ASIO-modellen har kritiserats av t ex Granström (2001). Han konstaterar
där att:
1. Skillnader i brandfrekvenser är mycket större mellan regioner med olika
klimat än mellan olika skogsbiotoper i en region.
2. Bränder orsakade av blixtnedslag tenderar att ge svåra markbränder oavsett skogstyp.
3. Den aktuella väderlekssituationen vid skogsbranden bestämmer i stort
brandförloppets karaktär oavsett skogstyp.
Detta innebär kanske att ASIO-modellen måste tillämpas med kraftiga
regionala anpassningar.
Den första huggningsfronten som svepte fram över norra Sverige och som
återges i fig 10 gick som synes mycket snabbt. Den främsta orsaken till det
snabba förloppet var att den tidiga sågverksnäringen bara var intresserade av
grova till mycket grovar tallar, en råvara som tycktes finnas som ett oändligt
hav vid den tiden eftersom Norrlandsskogarna då mestadels bestod av grovvuxen, jungfrulig taiga. Tallskogen dimensionsavverkades i de trakter som
man kom åt men många trakter låg fortfarande för oländigt till och lämnades
orörda. Minimidimensionen för en fullgod sågtimmerstock vid mitten av
1800-talet var 30 cm diameter i toppändan och 4 meter lång. Fyrkanthuggna
bjälkar skulle vara 10–15 m långa och ha en minsta bredd av 30–40 cm.
Även torrakorna var en värdefull resurs. Under perioden 1887–1930 utgjorde
dessa ca 20 procent av averkningsvolymen i Hamra kronopark (Linder &
Östlund 1992) och detta är säkert ett typiskt scenario för denna period.
Efter den första exploateringsvågen följde sedan flera andra som mer var
inriktade på gran eller tall med mindre dimensioner och brännved.
Detta har bidragit till att dagens förekomst av torrträd samt träd av riktigt grova dimensioner bara är högst 1/10 av vad som fanns i naturtillståndet
(Linder & Östlund 1992).
Det skogsbruk som vi känner idag (till stora delar inriktat på massaved)
uppkommer först under slutet av 1800-talet. Till de inre (övre) delarna av
Norrlands skogsmarker kom detta skogsbruk inte förrän under senare delen
av 1900-talet (Östlund 1993, Axelsson 2001). I de norra delarna av Sverige
förblev också taigan, i stora områden, ett mer eller mindre jungfruligt ekosystem tills helt nyligen och mindre fläckar med mer eller mindre jungfruliga
marker finns kvar än idag. Dessa rester är självfallet av stort skyddsvärde. De
kvarvarande fragmenten förändras (får grandominans) dock med tiden
genom att de naturliga störningsregimerna numera saknas (Linder 1998).
Detta torde främst gälla tall- och barrblandskogar på mark av frisk ristyp.
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HUGGNINGSFRONTEN • Fig 10
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Fig 10 Huggningsfronten i Norden
(omritad efter Östlund 1993)

De sydliga lövskogarna har haft en helt annan skogshistoria. Redan vid
mitten av värmetiden, för ungefär 6 000 år sedan, började stenåldersmänniskorna i vårt land hålla tamdjur och bedriva ett enkelt åkerbruk. När befolkningen i och med detta blev bofast skedde en kraftig men lokal förändring av
det intilliggande landskapet. Under de senaste 5 000 åren har klimatet åter
blivit kallare. Under årtusendet före vår tideräknings början försämrades klimatet så att djuren behövde stallas på vintern. Det nya produktionssätt som
uppkom, med ängsbruk, kallas för inäga/utmark-systemet. Stora arealer lövskog omfördes då till lövängar och betesmarker. Den omfattande betesdriften
och ängsskötseln glesade successivt ut skogarna runt byarna. Detta innebär
att de sydliga lövskogarna har haft en mycket långvarig och dramatisk interaktion med människan och hennes förehavanden samt att nästan all skog är
eller har varit utsatt för kraftig mänsklig påverkan. Det är dock viktigt att
komma ihåg att även i södra Sverige fanns det stora arealer (hälften eller mer)
med endast måttlig och ofta positiv påverkan för mångfalden (bete, bränning113
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ar) fram till för ungefär 500 år sedan (Kardell 2003). Nu upptar lövskogarna
endast mycket små arealer och de finns företrädesvis på mer eller mindre
marginella marker som inte kommit att utnyttjas för odling, bebyggelse eller
skogsbruk. Det är till exempel vanligt att man påträffar ädellövskog i starkt
kuperade och steniga sluttningar. På några få ställen kan man kanske kalla
dem för urskogar, trots att nästan samtliga har utnyttjats för lövfodertäkt.
Mängder av jätteträd levde kvar i odlingslandskapet fram till 1800-talet dels i
form av hamlade askar, almar och lindar men också som kronans ekar. Dessa
jätteträd försvann till stora delar dels i samband med att lövängarna övergavs
och dels därför att riksregalet på ek (Eliasson & Nilsson 1999) upphävdes.
Många olika arter som vi i dag finner i lövskogsbestånd med ett varmt
lokalklimat brukar kallas värmetidsrelikter då de anses vara reliktpopulationer från en tid då de sydliga lövskogarna var betydligt mer utbredda och att
arterna nu lever kvar i speciellt klimatgynnade lokaler.
I de flesta typer av sydlig lövskog anser man att intern luckdynamik har
varit den dominerande störningsregimen (Löfgren & Andersson 2000).
Detta innebär att trakthyggesbruk inte överensstämmer med den naturliga
dynamiken särskilt bra. Med tanke på detta har vissa forskare ansett att man
bör skydda en större andel av ädellövskogen än av den nordliga barrskogen
(Angelstam & Andersson 1997, 1998, Angelstam & Mikusinski 2001).
Under senare år har man dock kunnat konstatera att branden har varit en
viktig störningsregim i framförallt sydöstra Sveriges ek och ek/tallskogar
(Lindbladh m fl 2003). Det är svårt att få en bild av hur de nemorala skogarna kan ha sett ut innan människan var den viktigaste styrfaktorn. De
undersökningar som trots allt har gjorts i de få kvarvarande fragmenten av
gammelskog har kommit fram till att de innehåller ca 200 kubikmeter dödved per hektar i sina mest produktiva delar (Siitonen 2001). I dessa skogar
finns vidare 10-20 grova torrakor (större än 70 cm dbh) per hektar och
ungefär en tredjedel av den döda veden består av stående träd. Skogar med
hög bonitet har den största mängden dödved (Nilsson m fl 2002a). Ett långtidsförsök med skötsel (gallring) versus fri utveckling och hur dessa åtgärder
påverkar biodiversiteten av olika organismgrupper har nyligen startat i sydlig lövskog (Götmark m fl 2001).
Både de sydliga lövskogarna historia, nuvande hotstatus, deras speciella
naturliga störningsregimer och deras innehåll av fauna och flora talar för att
man ska lägga en särskilt stor tyngd på sydliga lövskogar i det framtida områdesskyddet. Detta kommer också till uttryck i den svenska bristanalysen där
de framräknade miniminivåerna ökar från taigan i norr ( 9 procent och 8
procent ) till områdena med sydlig lövskog (12 procent–16 procent ) (Angelstam & Mikusinski 2001). Det har också visat sig att de rödlistade arterna är
både fler och relativt sett mer oskyddade i de södra delarna av landet (Gärdenfors 1997).
De skogstyper eller stadier som har minskat mest och som därmed har det
största skyddsbehovet är riktigt gamla skogar av både löv och barr med alla
dess element och strukturer. Den sydliga lövskogen är i dagsläget betydligt
mer fragmenterad än taigan. De trädklädda miljöerna som är naturvårdsintressanta befinner sig dessutom i mycket högre utsträckning utanför den
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egentliga skogsmarken. Många värdefulla bestånd utgörs ofta av trädklädda
betesmarker i odlingslandskapet eller i alléer, parker, stadsmiljöer och kyrkogårdar. Denna utformning av trädmiljöerna behöver dock inte vara negativt
ur naturvårdssynpunkt och många gånger är den speciella skötseln en förutsättning för de höga naturvärdena på platsen. Bete och de mosaiker som detta
ger upphov till i de nemorala skogsmiljöerna anses ofta vara en viktig naturlig störningsregim i detta biom (Andersson & Appelqvist 1990, Thomsen
1996, Olff m fl 1999, Vera 2000, Svenning 2002). Många organismer i de
sydliga lövskogarna gynnas av en småskalig mosaikstruktur och detta lokala
beroende av många olika biotoper har ibland kallats för närhetsprincipen
(Löfgren & Andersson 2000, Appelqvist m fl 2001).
Eftersom de båda skogsbiomen har helt olika historia, artsammansättning
och naturligt påverkades av ganska olika naturliga störningsregimer så bör
man utveckla speciella naturvårdsstrategier och bevarandeplaner till vart och
ett av dem (Nilsson m fl 2003). Skogsbiomen har också olika funktionella
egenskaper som urlakningstendenser, jordmånsbildning, nedbrytningsförlopp, vattenhållande egenskaper och förnaproduktion.
Ståndortsfaktorerna bidrar dessutom till att skapa en beydande variation
inom respektive biom. Detta innebär att de olika skogsbiomen bör skötas
med dessa olikheter som grund.
SAMMANFATTNING / SLUTSATSER
Förekomsten av värdefulla trakter i södra Sverige beror i första hand på
skogs- och odlingslandskapets historia, landskapets topografi och lokala
klimat. Förekomsten av värdefulla skogar i Norrland beror i första hand
på sentida avsaknad av skogsbruksaktiviteter, regionalt klimat och berggrund.
De regionala skillnaderna i biodiversitet mellan olika regioner i det
svenska barrskogslandskapet bör utredas separat.
Analys / urval av värdekärnor i olika landskap är en mycket viktig
del av naturvårdsarbete. Man bör skyndsamt och detaljerat definiera
och tydliggöra de unika kvalitéerna i de olika lövskogstrakterna och göra
detaljerade beskrivningar av dessa. Man bör framförallt rikta in sig på
att dokumentera de trädanslutna organismerna (dödvedsarter, mykorrhizasvampar och epifyter) eftersom en stor del av mångfalden och en stor
andel av de rödlistade arterna finns bland dessa grupper.
Detta betyder inte att vi saknar kunskap om den biologiska mångfalden
i våra skogar. Med nuvarande kunskap kan man exempelvis slå fast att:
• De inre delarna av Norrland har unika kvalitéer i barrskogsdominerade skogar medan de sydvästra delarna av Sverige (Bohuslän,
Halland, södra Västergötland, delar av Småland) har betydligt artfattigare barrskogar med avseende på naturvårdsintressanta grupper.
• Storsjöbygden har unika kalkrika barrskogar.
• Gotland har stor andel av landets värdefulla betade skogar och
kalktallskogar.
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• De sydöstra delarna av Sverige (Blekinge till Södermanland) har
unika miljöer för vedlevande insekter knutna till ek.
• Mälardalen har unika miljöer för vedlevande insekter knutna till
ädla lövträd (ek,lind).
• Halland har stor andel av landets värdefulla hedbokskogar.
• Norra Uppland har unika miljöer för aspanknutna arter.
• Halland och Västra Götalands län har stor andel av landets värdefulla skogsmiljöer för suboceaniska skogskryptogamer.
Ståndortsfaktorer, klimat och störningar skapar olika typer av skog.
Deras skogsdynamik bestäms både av lokala faktorer och trädslagssammansättning liksom av regionala och klimatiska faktorer.
Kunskapen om värdekärnor och värdetrakter i våra skogar har starkt
ökat under den senaste tiden. Detta har skett genom olika typer av inventeringar som sammanställts genom Naturvårdsverkets FaSN-projekt och
de nationella strategierna för områdesskyddet. Det fortsatta arbetet med
regionala strategier har stark tyngdpunkt på ytterligare analyser av värdetrakter. Att säkerställa den biologiska mångfalden i de värdetrakter
som urskiljs måste få högsta prioritet.
För bra prioriteringar krävs att det finns en samlad och aktuell bild
av befintliga skogsreservat, vilka skogstyper de innehåller och vilka rödlistade arter som är kända från dem. Denna kunskap är i dag inte samlad
på lätthanterligt sätt.

6.2.2 Områden med rik barrskog
I det norrländska barrskogsområdet är det svårare, med nuvarande kunskaper, att plocka fram ”barrskogsrika trakter med hög biologisk mångfald”
jämfört med de lövskogsrika trakterna i de södra delarna av landet. Det kan
bero på att den biologiska mångfalden inte är utbredd i ett liknande mönster
därför att de underliggande faktorerna är annorlunda, d v s de beror inte i
första hand på odlingslandskapets historia och landskapets topografi och
lokala klimat. Mönstret kan också blir otydligt om att vi applicerar en sydsvensk skala på det storskaliga norrländska landskapet. Det är med all sannolikhet så att den största enskilda faktorn som förklarar variationen av biologisk mångfald i norra Sverige är det sentida skogsbruket. De trakter med
artrika barrskogar som trots allt redan är kända bör naturligtvis bli föremål
för ett intensivt naturvårdsarbete. Åtminstone i vissa avseenden verkar dock
vissa kända trakter (t ex Jokkmokk-trakten) vara en funktion av ett intensivt
inventeringsarbete och det förekommer sannolikt fler områden med lika stora
förutsättningar. I Norrland men även i sydligare barrskogar bör därför det
framtida skyddet utgå från vissa, i huvudsak teoretiska principer, för att det
framtida områdesskyddet ska bli så effektivt som möjligt. Jag listar här nedan
exempel på 8 sådana ”principer”. Dessa följer i huvudsak det som internationellt kallas för ”coarse filter conservation” vilket står i viss kontrast till områ116
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desskyddet i de sydliga lövskogar där man åtminstone delvis bäst följer strategin ”fine filter conservation”.
Strategin bör (1) skydda så många rödlistade och hotade arter som möjligt, d v s områdena bör vara biologisk rika. Den bör (2) i ett långsiktigt perspektiv prioritera de skogstyper som bristanalysen (Angelstam & Mikusinski
2001) pekar ut som de mest angelägna, d v s de som har den största bristen.
Skyddet behöver vidare (3) överrepresentera skogstyper med hög bonitet och
historiskt hög attraktionsgrad för exploatering. Denna punkt stöds av det
faktum att nordvästliga höjdlägen och näringsfattiga skogstyper är överrepresenterade i det nuvarande skyddet (Nilsson & Götmark 1992, Fridman
2000). Det är också så att antalet och tätheten av rödlistade arter är som
störst i de mer låglänta och i de mer näringrika skogarna (Stokland 1994,
Wikars 1977).
Det framtida skyddet bör också ske genom koncentrationer (4) därför att
det förmodligen finns en stor och allvarlig utdöendeskuld även i barrskogslandskapet (Hanski & Ovaskainen 2002). Detta betyder att allför få eller små
områdesskydd i ett produktionslandskap kommer att förlora merparten av
sin mer krävande fauna och flora inom en snar framtid. Det är förmodligen
också så att alltför små och isolerade skogsbestånd med tiden kommer att få
en trivialiserad fauna genom att diverse generalister kommer att konkurrear
ut de flesta specialiserade gammelskogsarter (Shmida & Wilson 1985). Ett
sätt att motverka detta är att satsa kraftigt i ett antal redan artrika regioner.
Man bör också (5) särskilt uppmärksamma den mellanboreala zonen därför att här är diversiteten klämd från två håll, nerifrån av skogsbruk och
uppifrån av dåligt klimat. Samtidigt finns många förekomster (av både
naturskog och arter) i det gränsområde som i stort sammanfaller med mellanboreal skog (Ehnström 2001, Wikars 1997). Älvdalar och kustnära områden
är hårdexploaterade under mycket lång tid (>300 år) och i hög grad utarmade på värdefulla miljöer och krävande arter. Höglägesskogar nära fjällkedjan
men även höglägen i Norrlands inland (>450 m) har betydligt fattigare fauna
än naturskogar i lägre liggande områden. I den mellanboreala zonen sker
utarmningen mycket snabbt i dag genom att det sista av det sista huggs.
Relaxationseffekterna är troligen enorma genom att omvandlingen sker så
snabbt. Reservat bör läggas i denna gränszon och gärna där klimatzonerna
ligger tätt och i sig själva omfatta en stor höjdvariation. Klimatförändringar
blir då lättare att tackla för arter. Vidare kan glesa förekomster i höjdlägesskogar med hög biotopkvalitet spridas nedåt till gynnsammare klimatlägen. Det är olyckligt att den mellanboreala zonen inte har skiljts ut i den
svenska bristananlysen.
Den boreonemorala skogen (6) hyser också betydande och delvis unika
naturvärden i barrskog och åtminstone en värdefull trakt är utpekad i södra
Sverige, nämligen i södra Östergötland. Denna omfattar i stort sett hela Åtvidabergs och Kinda kommun liksom en del av Västerviks kommun (Ek m fl
2003). I samma artikel betonar man särskilt boreonemorala bestånd med hög
bonitet (näringsrika lokaler) och bestånd med lövträd, främst asp.
Ett annat viktigt urvalskriterium för trakter med barrskog – främst i de
södra och mellansvenska områdena – är (7) närheten till stora sjok med impe117
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diment, både hällmarker (kanske främst för vedinsekter (Ahnlund & Lindhe
1992, Lindbladh m fl 2003)) och myrmarker (kanske främst för fuktkrävande arter). Värdefulla barrskogsområden är ofta associerade med hög andel
hällmarker och/eller myrmarker (Vikars i brev). Det är ingen slump att Ahnlund hittar så mycket rödlistade och hotade insekter norr om Gnesta. De stora hällmarksområdena är svårbrukade men bibehåller ofta miljöer med solexponerad död ved. Liknande block-hällmarker finns i östra Uppland (Vällen),
runt Stockholm, Södertörn, Kolmården, delar av Östergötland, Östra Vätternbranten, Tiveden och norra Kalmar län (Hornsö m m), men saknas i stort
norr om Dalälven utom vid Höga kusten. Dessa har fungerat som refugier
och man bör arbeta med områdesskydd utifrån dessa skogsbestånd i likhet
med randområden till höglägen norrut i taigan. Det är också mycket angeläget att naturhänsynen i skogsbruket beaktar de spridda substrat (gamla träd,
torrträd etc) som finns på hällmarkerna eftersom dessa kan försvinna för lång
tid även med begränsade huggningar.
Kalkrika barrskogar (8) bör beaktas särskilt och högprioriteras i hela landet. De har en unik artsammansättning, med exempelvis många speciella
mykorrhizasvampar. Värdefulla storområden finns i t ex Storsjöbygdens kalkgranskogar som bör prioriteras i det framtida skyddsarbetet (Björndalen
2003, Attergaard 2001). Ett annat område med många unika marksvampar
knutna till kalkbarrskogar finns på Gotland (Wågström 1998, Björndalen
1986 och 1987) medan mindre områden finns på många olika platser. De
gotländska kalkbarrskogarna har också flera för Sverige unika, växter som
stor skogslilja Cephalanthera damasonium, alpnycklar Orchis spitzelii och
piggrör Calamogrostis varia medan andra har en stor del av sin svenska
population där (t ex röd skogslilja Cephalanthera rubra).
6.2.3 Lövskogsrika trakter
Av framförallt historiska, men även klimatiska och geologiska skäl är de värdefulla lövbestånden mycket ojämt fördelade i det svenska landskapet. Värdefulla lövbestånd i södra Sverige är ofta associerade med starkt kuperat
landskap, kalkrik berggrund, sjöar, arkipelager, större vattendrag och ett
kvarvarande äldre odlingslandskap. Begreppet ”trakter med särskilt värdefull
lövskog” myntades i Löfgren & Andersson (2000) där 42 olika områden presenterades (sid 140 ff.). Trakterna befinner sig alltifrån södra Dalarna och
ned till södra Skåne vilket naturligtvis innebär att de innehåller olika skogstyper och har ganska olika karaktär. De har också mycket olika storlek och
form.
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FIG. 11. Lövskogsrika trakter i södra Sverige
(efter Löfgren & Andersson 2000).

Eftersom olika regioner/landskap har specifika värden med olika skogstyper (med tillhörande geologi, klimat och störningsregimer) har de ofta
ganska olika växt- och djurliv – de har så att säga olika men ofta unika
delar av den svenska faunan och floran. De beskrivningar som finns nu
(Löfgren & Andersson 2000) är ganska generella och svepande. Det vore
önskvärt att de olika trakternas unika kvalitéer tydliggörs mera och formuleras på ett stringent sätt så att de olika områdena kan jämföras med
varandra och på ett optimalt sätt bidra med värdefulla bitar till en nationell
bevarandeplan.
En del av de naturvärden som utgör kriterierna för dessa trakter är ganska välkända medan andra värden kan vara mer okända. Det skulle ligga ett
stort värde i att komplettera med inventeringar i trakter/regioner som är
mindre välkända och att också dokumentera de organismgrupper som är
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sämst kända (ofta svampar, insekter och andra evertebratgrupper). Ett försök
att gradera olika lövskogsområden i södra Sverige med hjälp av vedskalbaggar – en i dag ganska välkänd grupp – och deras förekomster har nyligen
gjorts (Nilsson 2001). Resultatet känns dock inte övertygande eftersom vi vet
att olika organismgrupper har sina tyngdpunkter i olika skogstyper, klimatzoner och landskap. Det går inte heller att göra jämförelser av skogars naturvädern med en grupp som grund (Prendergast & Eversham 1997, Caro &
O´Doherty 1998).

6.3 Värdetrakter – några exempel
Tillvägagångssättet att identifiera värdefulla trakter som sedan ”bryts ned”
och beskrivs med avseende på skogstyper, värdefulla strukturer och arter kan
vara ett lämpligt och framgångsrik arbetssätt som bör utvecklas vidare. I de
flesta trakter med särskilt värdefull lövskog har olika typer av sammanställningar och underlagsrapporter utförts både inom och utanför länsstyrelsernas
regi. Sammanställningarna har dock inte utförts på ett sådant sätt att jämförelser mellan de olika trakterna lätt kan göras och vissa trakter har ett betydligt fylligare underlag än andra. På enstaka ställen bedrivs också naturvårdsinriktad forskning och en sådan trakt är Möckeln-området (Bengtson 2002,
2003, Lindbladh & Nilsson 1999, Nilsson 2002, Nilsson & Andersson 2003
och Nilsson m fl 2003).
För att konkretisera och tydliggöra de skillnader som finns mellan utpekade värdetrakter – eller grupper av värdetrakter – och hur man kan arbeta
med områdesskydden i dessa har jag här valt att närmare beskriva ett antal
sådana ganska välkända grupperingar. De numrerade lövskogsrika trakterna
som omnäms här är desamma som i Löfgren & Andersson (2001).
6.3.1 Bokskogar i Halland – NV Skåne
De mycket stora naturvärden som är knutna till bokskogarna i sydvästra Sverige har blivit kända först under 1980- och 90-talet (Bengtsson 1999, Larsson & Simonsson 2000, Fritz 1999, Fritz & Larsson 1996, Andersson 2001,
Fritz & Berlin 2002, Brunet 2004, Jansson 2004 m fl). Man har identifierat
och avgränsat fyra olika lövskogstraker inom området – nämligen trakt nr 1,
6,11 och 12. De här trakterna ligger i Sydsveriges mest humida delar med en
genomsnittslig årsmedelnederbörd på strax över 1000 mm/år i det inre av
Halland. Boken är ett typiskt sekundärträd och bestånden kan bli mycket
långlivade vilket ger förutsättningar för många skugg- och fuktkrävande arter
att finnas i dessa skogar. De vedinsekter och lavar som är knutna till boken
tycks också mer generellt vara skuggfördragande än vad fallet är med t ex
eken (Gärdenfors & Baranowski 1992).
De flesta skogsorganismer i detta lövskogsområde (epifyter, vedinsekter)
lever i en miljö där de enskilda mikrohabitaten dels är ganska långvariga
(både bokträd och boktorrakor/lågor) och dels är känsliga gentemot fragmentering och uttorkning eftersom de utvecklas i en skuggig och fuktig miljö.
Substraten har också en lång ”leveranstid”. Bokar får riktigt artrika och
intressanta epifytmiljöer med många rödlistade lavar först vid 250 års ålder
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(Bengtsson 1999 sid. 55). Senare studier har visat att bokarna kan bli mycket
intressanta som epifytträd redan efter ca 200 år men även detta får anses som
en lång leveranstid (Fritz i brev).
Eftersom arternas mikrohabitat uppkommer och försvinner på ett oregelbundet sätt blir dessa arter oftast inskränkta till områden med hög andel
gammal bok i landskapet. Ett långsiktigt säkerställande kan därför endast
åstadkommas dels genom att inrätta mycket stora reservat eller många små
och väl samlade områdesskydd i ett nätverk. De flesta bokskogsarterna är
förmodligen på lång sikt ganska lättspridda (de följde snabbt med vid bokens
invandring till Sverige) men eftersom mångar arter nu har en mycket låg
totalpopulation så ökar sannolikheten att kunna bevara dem med en koncentrerad naturvård med många närliggande reservat. Den del av artstocken som
är beroende av skuggiga/fuktiga förhållanden i dessa bokskogar är känsliga
för olika typer av kanteffekter varför stora reservat bli den bästa strategin om
detta alternativ finns.
Lavar och mossor med mer än 75 procent respektive 25 procent av de
sammanlagda svenska förekomsterna inom denna traktgrupp finns listade i
Fritz (1999; sid 7) och de är sammantaget ett 25-tal arter. I Arup m fl (1997)
listas 29 ansvarsarter för sydvästra Sverige och där påpekas också att vi har
ett internationellt ansvar för flera av dem. Vedskalbaggar och en del andra
skogsorganismer som har sin enda eller huvudsakliga förekomst inom området är totalt 30 arter och finns listade i Andersson (2001). Typiska ansvarsarter är mussellav Normandina pulchella, örlav Hypotrachyna revoluta, liten
ädellav Catinaria laureri, röd pysslinglav Thelopsis rubella och kornbandmossa Metzgeria fruticulosa, Denticollis rubens, Platycis cosnardi och Rhizophagus brancsiki för att bara nämna några.
Naturvårdsstrategi:
Reservatsbildningen och det övriga områdesskyddet har hunnit långt i området och huvuddelen av de biologisk värdefulla skogsbestånden är nu skyddade på olika sätt. En regional strategi finns utarbetad och publicerad (Larsson
& Simonsson 2002).
Under de sista 200 åren har 98 procent av den äldre (mer än 130 år) ädellövskogen försvunnit från Skåne, Halland och Blekinge (Larsson &
Simonsson 2002). Detta betyder att de kvarvarande skogsbestånden är starkt
övermättade på arter och att vi har ett utdöende att vänta.
Fler oskyddade bokskogsbestånd inom de lövskogsrika trakterna behöver
därför få ett områdeskydd eller naturvårdsinriktad skötsel och restaureringsinsatser för att utöka arealen bokskog behöver dessutom utföras på lite längre sikt. Stora sammanhängande skogsområden bör prioriteras men inom de
lövskogsrika trakterna är även små bokskogsbestånd högintressanta för
naturvården.
Inom lövskogstrakterna finns också andra skogstyper representerade (t ex
alsumpskogar med örlav Hypotrachyna revoluta) men den nationella betydelsen av dessa behöver belysas mer ingående.
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6.3.2 Brantskogar och lövängsrester i västra Götaland
Lövskogstrakterna i det gamla Älvsborgs län ligger alla i den humida delen
av sydsverige med hög nederbörd och ganska milda vintrar. De här lövskogarnas främsta företräden ligger därmed i det stora innehållet av s k suboceaniska arter (främst lavar och mossor) både utanför och inom trakterna
28, 29, 30, 31 och 34. Arterna uppträder i ett ganska brett spektrum av
både löv- och barrblandskogstyper men de viktigaste typerna torde vara
brantskogar, lövängsrester och igenväxta hagmarker med olika ädellövträd
och asp. En stor del av lokalerna är brantskogar och många har en historia
som löväng. I Dalsland är aspen mycket framträdande i brantskogarna
medan aspen i Sjuhäradsbygden mer typiskt förekommer i igenväxande
odlingmarker (åkrar, ängar, betesmarker). I Bohuslän och den södra delen
av f d Älvsborgs län förekommer många hedekskogar med värdefull suboceanisk epifytflora. Inslaget av gran är stundom ganska stort och saknar
inte betydelse eftersom den kan bidra till att ge bestånden ett fuktigare
lokalklimat.
Inom dessa trakter finns också flera mindre ekområden med grova träd
och många rödlistade ekarter. Artrikedomen är dock inte lika hög som i
Mälardalen och i den sydöstra delen av landet. Det är nämligen så att – så vitt
vi vet – alla de arter som förekommer här även finns i sydöstra Sverige och i
Mälardalen men där i betydligt högre individantal och i landskap som har ett
betydligt högre inslag av gamla ekar.
Lövskogen har inte haft så stor areal i dessa delar av landet som den har
nu på mycket lång tid och troligen finns nu lika mycket lövskog som fanns i
referenslandskapet (1700/1800). De nya arealerna är dock unga till mycket
unga skogar med ett lågt innehåll av skyddsvärd fauna och flora. Ljusöppna
betespräglade skogar med stort innehåll av äldre träd har däremot minskat
drastiskt inom länet och dessa skogstyper nyskapas nästan inte alls. Lövängar
med mycket gamla och grova lövträd minskar också starkt samtidigt som inget nyskapande av dessa miljöer förekommer. Detta innebär att betespräglade
lövskogar och hagmarker bör ha mycket hög prioritet inom reservatsbildningen. Bristen på möjligheter att hävda de olika objekten gör dock att det
näst bästa alternativet (högskogar med fri utveckling) ofta blir det enda realistiska, möjligen med inslag av naturvårdsanpassade röjningar och gallringar.
I vilken mån som traditionellt hävdberoende/hävdgynnade arter också kan
leva i bestånd under fri utveckling, med en ibland dramatisk intern dynamik,
är osäkert men helt klart är att vissa brantskogar kan vara naturligt ljusöppna och hysa flera rödlistade arter som gynnas av dessa halvöppna tillstånd
(Ek m fl 1995).
Rödlistade arter med stor relativ andel av alla svenska lokaler i dessa värdetrakter är tillsammans ca 40 arter. Många av dessa arter kan dock ha en
lika stor eller större andel i Halland och ingår därför troligen även, eller
huvudsakligen, som ”ansvarsarter” i de lövskogstrakterna (se ovan). Blylav
Degelia plumbea, jättelav Lobaria amplissima, västlig gytterlav Pannaria
rubiginosa, grå jordlav Catapyrenium psoromoides och uddbräken Polystichum aculeatum torde vara bra exempel på ”ansvarsarter”.
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Naturvårdsstrategi:
Detta område sönderfaller i åtminstone tre olika bitar med olika problematik
och lämpliga strategival och de är (1) områden viktiga för vitryggig hackspett, (2) områden viktiga för epifytiska kryptogamer med suboceanisk
utbredningsbild och (3) mindre områden med värdefulla ekhagar. I de två
första bitarna finner vi skogstyper med för Sverige unika egenskaper.
I norra Dalsland och södra Värmland finns för närvarande den sista restpopulationen av den vitryggiga hackspetten. För bevarandet av denna art –
som dessutom är ”paraplyart” för många andra – behöver man tillskapa
många och stora lövskogsdominerade områdesskydd och andelen löv bör i
vissa delar överstiga 15 procent . Ett hackspettspar behöver nämligen 50–100
ha med goda habitat för att häcka (Martikainen m fl 1998). Om vi räknar
med att minst 50 par behövs för att undvika inavel och stokastiska utdöenden behövs ett bevarande av upp till 5 000 ha värdefull lövskog i norra
Dalsland/södra Värmland. Detta är samma siffra som angavs i den finska planen för skyddet av de där återstående 30 paren (Martikainen m fl 1998).
Mycket av denna areal kanske bör skyddas på andra sätt än genom reservat
men allt talar för att en kraftig satsning på lövsskogsreservat inom de regioner där hackspetten finns kvar är nödvändigt och att man där också sannolikt
måste nyskapa betydande arealer.
I den södra delen (Sjuhäradsbygden) och vid Dalformationen bör man
säkerställa många små epifytrika lokaler (både ädellövskogar och triviallövskogar) med naturvårdsavtal eller som biotopskydd. Många nya områdesskydd kan tillkomma genom åtgärdsprogramen för hotade arter och de
blir med stor sannolikhet små (i storleken 1–10 hektar). Därmed blir det utökade behovet av nya reservat inte så stort i dessa delar. Många av traktens
rödlistade kryptogamer finns dessutom redan representerade i befintliga eller
föreslagna reservat. Skötselfrågorna är viktiga aspekter i säkerställandet av
dessa skogstyper och en kunskapsuppbyggnad kring dessa problem måste
ske. Det kan handla om olika typer av hävd som bete och slåtter men också
om olika naturvårdsåtgärder som naturvårdsgallringar. Flera lokaler kan också få mer kortsiktiga (50-åriga) naturvårdsavtal eftersom naturvärderna ofta
är knutna till tillfälliga skogstyper /aspsuccessioner etc.
För att också mer långsiktigt säkerställa den mångfald som finns här bör
man dessutom tillskapa ett mindre antal större områdeskydd, som helst ska
vara centralt placerade i kärnområden för rödlistade arter. Dessa objekt kan
naturligtvis i vissa delar (norra Dalsland) vara desamma som säkras inom
åtgärdsprogrammet för den vitryggiga hackspetten.
6.3.3 Ekmiljöer och sydlig, värmegynnad, boreonemoral skog i sydöstra
Götaland
De sydöstra delarna av Sverige är mycket ekrika. Framförallt finns här stora
arealer med betade och igenväxande ekhagar med grova sparbanksekar men
också en del intressanta ekskogar i andra miljöer (Ek m fl 1995, Eliasson &
Nilsson 1999). Området befinner sig dessutom i de delar av Sverige som har
den högsta antändningsfrekvensen orsakade av blixtnedslag. Skogsbränder av
olika dignitet har troligen varit vanliga under långa tidsperioder inom detta
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område (Niklasson & Granström 2000, Lindbladh m fl 2003, Nilsson &
Niklasson manus). Hela detta område, med sin speciella brandhistorik, har
också en hög andel hällmarker och impediment vilka har genererat solvarma
miljöer samtidigt som bondeskogsbruket dröjde sig kvar här intill alldeles
nyligen. Detta stora område har också i övrigt flera olika unika kvalitéer och
trakten sönderfaller i många olika värdetrakter med skogstyper som ek i solvarma miljöer (betesmarker, sydbranter), svämskogar (Emån och Alsterån),
tall i solvarma miljöer, brandfält med tall och triviallövskog är speciellt artrika. Inom detta område har man identifierat 7 olika lövskogsrika trakter nämligen 13, 14, 16, 17, 18, 20 och 21. Jag resonerar nedan kring två av dessa.
Eklandskapet söder om Linköping (omr. 20) har undersökts tämligen
noga och flera sammanställningar av både vedinsekter, mossor och lavar
finns som länsstyrelserapporter. Inom området bedrivs också naturvårdsinriktad forskning på t ex läderbaggen, dårgräsfjärilen och på skötseln av ekdominerade nyckelbiotoper (Bergman & Landin 2002, Götmark m fl 2001). En
sammanställning av funna rödlistade vedinsekter i Linköpings eklandskap
finns i Ranius m fl (2001). Ansvarsarter för de grova ekarna i Östergötland
kan vara ängern Globicornis rufitarsis och läderbaggen Osmoderma eremita.
Lövsskogstrakterna i Kalmar län har inte alls fått en lika allsidig dokumentation men är extremt rik på värme- och brandgynnade insekter och flera
lövskogsbestånd med exceptionellt många rödlistade arter (100–150 arter)
förekommer här och där. Den långvariga historiken med bränder tillsammans
med stora arealer hällmarker innebär att här har funnits stora arealer med
ljusöppen och solvarm skog vilket har gynnat en lång rad vedskalbaggar
(Lindbladh m fl 2003). Totalt är ca 700 olika vedskalbaggar funna i HornsöAllgunnen-området (omr. 16) vilket är betydligt fler än i något annat inventerat område i norra Europa (Nilsson & Huggert 2001). Många vedinsekter
har sina enda eller huvudsakliga svenska förekomst inom denna trakt och
åtminstone 70 sådana vedskalbaggar är kända för närvarande (Nilsson &
Huggert 2001). Typiska ansvarsarter kan vara ekgrenbock Exocentrus
adspersus, kragbock Anaesthetis testacea , tvåfläckig praktbagge Agrilus
biguttatus, brunoxe Aesalus scarabaeoides och orangefläckig brunbagge Dircaea australis.
Naturvårdsstrategi:
De olika skogstyperna fodrar olika naturvårdsstrategier i denna traktgrupp.
Ekmiljöerna runt Linköping måste sparas där de är oavsett konfiguration,
storlek och läge i landskapet. Habitatminskningen har varit betydande både
därför att ekar har avverkats men också därför att betet har upphört i dessa
miljöer med en besvärande igenväxning som följd.
Många arter som är knutna till dessa miljöer bildar lokala små populationer i några få träd under åtskilliga decennier! Man brukar säga att ett tiotal träd duger att bygga vidare på (Nilsson & Niklasson manus). Enligt andra
beräkningar fodras större arealer beroende på vilken art man vill skydda.
Arealkravet för mer krävande vedskalbaggar som mulmknäppare Elater ferrugineus är ungefär 60 ha inom rimliga spridningsavstånd (Bergman 2003).
De flesta groveksmiljöerna i Sverige har i dag en besvärande generationsklyf124
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ta mellan de mycket gamla och grova träden och de nya träd som ska ersätta
dessa efterhand som de dör eller förlorar värdefulla mikromiljöer. Det är därför mycket viktigt att snabbt få fram ersättningsträd till de befintliga jätteträden genom röjningar och olika åtgärder i syfte att främja ekföryngringen.
För de värme- och brandgynnade organismerna i skogarna i Hornsö-Allgunnen-området fodras mycket stora arealer med områdesskydd i kombination med ett generöst och omfattande generellt hänsynstagande i den produktiva skogsmarken utanför dessa skydd. Brandekosystemets organismer är ofta
relativt lättrörliga så mindre områden som förekommer tillsammans i ett landskapsavsnitt har relativt lätt att fungera tillsammans. Trakthyggesbruk med
lämnande av evighetsträd och grov död ved är också mer kompatibelt med
brandekosystemets naturvärden, vilket gör att den icke skyddade skogen mellan skyddade områden har bättre möjligheter att fungera förstärkande och
sammanbindande för de skyddade områdena. Nätverk av långsiktigt skyddade
såväl stora som små värdekärnor med god konnektivitet emellan bör för samtliga skogstyper prioriteras före reservat med mycket utvecklingsmark.
Naturvårdsbränningar måste utföras i både löv- och barrdominerade skogar och de efterföljande bestånden med triviallövträd kan bli en viktig resurs i
dessa områden. Här måste man särskilja områden och skogstyper som bör
brinna ofta och områden som bör brinna ibland enligt ASIO-modellen. Eftersom så många arter är akut hotade i regionen måste man förmodligen också
arbeta med ett antal mer artinriktade projekt.
6.3.4 Lövängar och lövängsrester på Gotland
Gotland har en stor del av landets värdefulla kalkbarrskogar (Björndalen
1986 och 1987) men ön har också i sin helhet utpekats som en lövskogsrik
trakt (Löfgren & Andersson (2001). Lövängarna och lövängsresterna är identifierade som lövskogstrakt nummer 24. Hamlade träd är också en särart för
Gotland, hälften av landets bestånd finns här, ca 400 000 träd (Slotte 2000).
Lundalm utgör en ansenlig del av dessa och denna art finns förutom här bara
på Öland (sällsynt). Gotland har också den största arealen av barrdominerade utmarksbeten i Sverige.
Man räknar med att det finns 11 500 hektar med lövskog eller andra lövbärande marker på Gotland och en mycket stor andel utgörs av igenväxande
lövängar. För 300 år sedan fanns det ca 40 000 ha hävdad ängsmark på Gotland och i dag finns det bara kvar ca 300. Stora arealer slåttermarker har
vuxit igen genom att hävden har upphört under 1900-talet vilket medfört att
lövskogsarealen ökat i förhållande till slåttermarken (de mesta blev åker). De
gotländska lövskogarna har en rik epifytflora och ca en tredjedel av landets
rödlistade lövträdsbeboende epifyter har antecknats från Gotland. Tyngdpunkten av lokaler med rödlistade lavar finns på den norra hälften av ön.
Ansvarsarter för de gotländska lövskogarna och ängena kan vara lavarna
alléorangelav Caloplaca chrysophthalma, parasitsotlav Cyphelium sessile,
mörk kraterlav Gyalecta truncigena, cinnoberfläck Arthonia cinnabarina,
gotländsk pricklav Arthonia zwackhi och kanske vedsvampen Daldina concentrica med sin speciella skalbagge Diphyllus lunatus. Även ädellav Megalaria grossa och almlav Gyalecta ulmi är rikt förekommande på Gotland i jäm125
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förelse med fastlandet. Djävulssoppen Boletus satanas och munkspindlingen
Cortinarius caerulescentium har också sitt starkaste fäste i denna miljö. Nålkvastmossan Dicranum tauricum kan vara en ansvartsart bland mossorna.
Det finns också en lång rad rödlistade arter som traditionellt hör till odlingslandskapet i dessa lövängar och lövängsrester.
Naturvårdsstrategi:
Denna trakt är speciell både därför att de enskilda lövskogsbestånden nästan
alltid är små och dels därför att många värdefulla trädmiljöer befinner sig
utanför den egentliga skogsmarken. Dessa förhållande ställer höga krav på
samarbetet mellan de myndigheter och andra parter som har inflytande på
markanvändningen. Man måste också i detta fall arbeta med nästan uteslutande små områden eftersom dessa är de enda som finns att tillgå. De får eller
kan bibehålla sina stora naturvårdsvärden endast i den mån som man kan
fortsätta att hävda dem på traditionellt sätt. Med tanke på den kraftiga arealminskningen av värdefulla miljöer med trädbärande mark så måste restaurering vara en primär del av den långsiktiga strategin för Gotland. Det är också
viktigt att initiera studier på vilka effekter som restaureringen kan ha på fauna och flora i området.
6.3.5. Norra Dalarna
I norra Dalarna från trakten av Orsa och upp mot Härjedalssgränsen finns ett
stråk av områden med betydande arealer gammelskogar. Stora andelar ligger
på hög höjd, 500–700 m över havet. En beskrivning av skogsområden i Mora
kommun finns i Oldhammer (1994). 18 000 ha är skyddat i nuläget och ca
14 000 ha återstår att säkerställa (Oldhammer & Turander 1999). I dessa
arealer ingår även betydande andelar myrmarker och impediment. Eventuellt
borde denna trakt utvidgas till att omfatta även delar av Gävleborgs län upp
mot Hamra nationalpark.
De södra delarna ligger i den mellanboreala zonen för att i höjdlägena i
norr övergå till skogsområden i den nordligt boreala zonen. De sammanhängande naturreservaten Anjosvarden, Våmhuskölen och Stopåns dalgång
innefattar större delen av denna variation. Hela området ligger i de relativt
nederbördsrika delarna av skogslandet. I de lägre delarna dominerar granskogar och myrar vegetationen. Omfattande talldominerade bestånd finns
framförallt i höjdlägena. Totalt har ca 100 rödlistade arter påträffats och en
speciell art för höjdlägena kan sägas vara varglaven Letharia vulpina. Området har också en värdefull brandgynnad insektsfauna (Wikars 1997). Bra
exempel på ansvarsarter inom den gruppen är slät tallkapuschongbagge
Stephanopachys linearis och grov tallkapuschongbagge Stephanopachys substriatus.
Naturvårdsstrategi:
Inom området går en skarp klimatisk gradient där de mest skyddsvärda skogstyperna finns i de grandominerade mer sydliga och lägre belägna delarna. De
övre delarna har lägre biodiversitet samtidigt som de skogtyperna har mest
ursprunglig natur kvar. I de mer gynnade södra och lägre delarna finns det
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betydligt fler rödlistade arter men här har andelen gammal skog minskat dramatiskt underr senare år. En lämplig strategi för denna trakt borde därför
vara att utöka reservaten där man kompletterar med mer klimatiskt gynnade
områden, d v s man utökar reservaten genom att skydda och restaurerar
områden söder om och i lägre delar i anslutning till eller nära befintliga reservat (jfr 6.2.2 principer)
6.3.6 Vuollerim-Jokkmokk-Gällivare-området
Detta område blev välkänt tack vare Steget före-organisationen och denna del
av Norrlands skogsland benäms efter detta ibland ”det glömda landet” (Karström 1997). Det område som jag identifierar och avgränsar här, sönderfaller
i två delar dels (1) Jelka-Rimakåbbå - Muddus-området upp mot GällivareMalmberget, dels (2) älvskogarna utefter Stora Lule Älv från Vuollerim och
upp mot nordost.
Jelka-Rimakåbbå representerar ett stort och sammanhängande skogsområde strax ovanför gränsen för fjällnära skog. Detta område ansluter västerut
till urskogsartade områden som Låkkejaure-Sörberget och det stora fjällskogsreservatet Ultevis. Öster om järnvägen/vägen till Gällivare finns också
många stora värdekärnor med värdefull barrskog både väster om Muddus
nationalpark (Ananesse) och öster om nationalparken (Ätnaråvve och Linavare-Råneträsk). Tillsamman bildar dessa skogar (skyddade och oskyddade)
ett 700 kvadratkilometer stort ur- och naturskogsområde utan nämnvärd
påverkan av modernt skogsbruk. Liknande områden finns i Europa bara kvar
i Ryssland. I detta område ingår både gammal vidkronig tallskog, granurskogar, gamla brandfält med betydande lövinslag och stora myrmosaiker.
De älvnära skogsområdet – nedom gränsen för fjällnära skog – består av ett
stort antal mycket små restskogar som ligger på produktiv mark med ett betydligt mildare klimat. De kvarvarande skogsresterna är nu tyvärr höggradigt fragmenterade (se kartan över Karkberget i Hedmark 1998). Detta område är den
bäst kända trakten i Sverige med avseende på svampmyggor och över 370 arter
inom denna grupp är kända härifrån. Cirka 25 av dessa upptäcktes som ”nya”
för landet i samband med dessa inventeringar (Hedmark 1998).
Tallskogarna är inte särskilt artrika men här finns många speciella arter
som tickorna tallstocksticka Osmoporus protractus, fläckporing Antrodia
albobrunnea, urskogsporing Antrodia infirma och urskogsticka Antrodia primaeva. Grenlav Evernia mesomorpha och ringlav Evernia divaricata är två
typiska lavar i höjdlägesskogarna.
Många arter är typiska för älvskogarna och flera av dem har sin huvudsakliga kända utbredning i dessa trakter. Här finns t ex bombmurkla Sarcosoma
globosum, mörkhövdad spiklav Calicium adaequatum, norna Calypso bulbosa och liten aspgelélav Collema curtisporum. Andra typiska arter kan vara vitgrynig nållav Chaenotheca subroscida, trådbrosklav Ramalina thrausta,
vitskaftad svartspik Chaenothecopsis viridialba, gammelgranskål Pseudographis pinicola och liten sotlav Cyphelium karelicum. Karakteristiska vedsvampar
kan vara sprickporing Antrodisa crustulina, gräddticka Perenniporia
subacida, blackticka Junghuhnia collabens och borsttagging Gloidon
strigosus.
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Naturvårdsstrategi:
I fjällskogsområdet bör skötselfrågor i form av naturvårdsbränning övervägas i vissa delar så småningom. Man bör också försöka att knyta samman de
stora arealerna skyddade skogar med bördiga skogar och skogar med mildare
klimat nedom gränsen för fjällnära skog. Förutsättningar för sådant kompletterande skydd finns numera genom de nya kunskaper om urskogsartade skogar som kommit fram i Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens inventering av
statliga skogar (Naturvårdsverket 2004). Samma metoder bör för övrigt även
tillämpas även runt höjdlägen längre österut (jfr 6.2.2, principer).
I älvdalen är det stora problemet däremot de små arealerna med skyddad
natur. Här måste många redan områdesskyddade objekt dels utvidgas och
dels knytas samman med varandra. När det gäller blandskogar med asp och
sälg räcker det inte med skydd av områden. Det kommer också att behövas
åtgärder för att nyskapa skogar som är rika på dessa trädslag.
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