
Skog & mark
– om tillståndet i svensk landmiljö



Förord • 3

Det mörknar i bygderna • 4–6

Mer skog på landets myrar • 7–9

Jordbruksfåglar blir skogsfåglar? • 10–12

Insekter som missgynnas av tätnande skogar • 13–15

Nationell övervakning av dagfjärilar slår igenom • 16–18

Övervakning av vildsvin en utmaning • 19–21

ICOS – en ny infrastruktur för forskning om växthusgaser • 22–25

Biologisk mångfald i blickpunkten • 26–28

Notiser • 29–31

Miljöövervakning i landmiljöer • 32–34

Skog & mark 2011
– om tillståndet i svensk landmiljö

UTGIVEN AV NATURVÅRDSVERKET

Arbetsgrupp vid Naturvårdsverket: Johan Abenius (projektledare),

Anna Lena Carlsson, Jen Edgren, Gunilla Ejdung och Ola Inghe

Redaktör: Maria Lewander / Grön idé

Grafi sk formgivning: Typisk Form designbyrå

Omslagsfoto: Mattias Edman / Azote

Författarna är ansvariga för sakinnehållet

Skriften har tagits fram genom anslag från miljöövervakningen, 

Naturvårdsverket

BESTÄLLNING:

Ordertel: 08-505 933 40, Orderfax: 08-505 933 99

E-post: natur@cm.se

Postadress: CM-Gruppen AB, Box 11093, 161 11 Bromma

Internet: www.naturvardsverket.se/publikationer

ISBN: 978-91-620-1289-2

© Naturvårdsverket 2011

Tryck: Elanders AB, november 2011, 2 000 ex 



SKOG & MARK är den landbaserade miljöövervakningens årsskrift. 2011 har utsetts till 

Skogens år av FN, så årets tema är Skogen. 

 Svenskarna är ett skogsälskande folk men de värden och upplevelser vi söker i skogen 

förändras som ett resultat av förändrad bostadsort, livsstil och tillgång till skog i närmiljön. 

I dag är det antagligen fl er svenskar än någonsin som sätter sig i en bil för att komma ut i sko-

gen och kanske söker man också upp ett naturreservat för att uppleva mer inbjudande skogs-

miljöer än produktionsskogens föryngringsytor och täta planteringar. Organiserad naturguidning 

är ett exempel på en modern företeelse som tidigare generationer av skogsvandrare knappast 

kunnat föreställa sig och som även har medfört en diskussion om allemansrättens gränser.

 En av miljöövervakningens viktigaste uppgifter är att följa och beskriva utvecklingen i den 

svenska naturen i ett långt tidsperspektiv. För skogen lyfter vi fram och visar hur de långa 

data serierna kan användas som ett redskap för att öka kunskapen om hur landskapet för-

ändras och brukas. Vi vill därmed också bidra till en fördjupad diskussion om hur skogen 

används och hur miljökvalitetsmålet Levande skogar kan uppnås. 

 Genom Riksinventeringen av Skog (RIS) har Sverige en mycket lång mätserie om skogs-

tillståndet. På senare år har inventeringen kompletterats med mer dokumentation av biologisk 

mångfald. Landskapsövervakningen har fått ett nytt fl aggskepp, NILS som kompletterar RIS 

genom att även samla data i resten av landskapet. Flera andra program inom miljöövervak-

ningen samlar skogsdata och ni möter några av dem i detta temanummer. 

Trevlig läsning! önskar REDAKTIONEN
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Sedan mitten av 1900-talet har landskapet förtätats och mörknat i fl era avseenden. Arealerna 

öppna jordbruksmarker har blivit mindre och skogarna tätare och rikare på virke. Det påverkar 

både den biologiska mångfalden och hur vi upplever landskapet.  

! GÖRAN KEMPE & JONAS FRIDMAN, RIKSSKOGSTAXERINGEN, SLU

Det mörknar i bygderna 

LANDSKAPET FÖRÄNDRAS sakta men 
säkert, främst genom hur vi män-

niskor använder det. I Sverige är det 
jord- och skogsbruk som dominerar 
och utvecklingen av dessa näringar 
påverkar därför landskapsbilden 
i stor omfattning. Det är stora 
skillnader mellan dagens jord- och 
skogsbruk och det som bedrevs vid 
tiden för andra världskrigets slut. 
Utvecklingen har inneburit en suc-
cessiv förändring av landskapsbil-
den. De gradvisa förändringar som 
sker kan vara svåra att uppfatta, 
men med hjälp av ögonblicksbilder 
med exempelvis tio års mellanrum 
blir förändringarna lättare att se. 

En tydlig trend under andra hälften 
av 1900-talet var att landskapet ”för-
mörkades” på olika sätt, en utveck-
ling som fortsatt in på 2000-talet. Om 
vi uppfattar landskapet som ”öppet” 
eller ”mörkt” beror framför allt på 
hur stora öppna eller glest trädbe-
vuxna ytor som fi nns. I skogsbygder 
är det skogens ålderssammansättning 
– främst andelen hyggen och mycket 
ung skog – och skogens täthet som 
påverkar bilden. Med uppgifter från 

Riksskogstaxeringen kan förändring 
över tiden av dessa egenskaper speg-
las på olika sätt. 

Mindre areal jordbruksmark
Rationalisering och omläggning 
av jordbruket har bland annat 
medfört att stora arealer i främst 
skogrika bygder upphört att häv-
das och i stället omvandlats till 
skog. Jordbruksmark har också 
använts för bebyggelse av olika 
slag, exempelvis bostadsområden, 
industriområden, köpcentra och 
vägar.  Sedan mitten av 1950-talet 
har arealen jordbruksmark minskat 
från 4,7 miljoner hektar till dagens 
knappt 3,4 miljoner. I Norrland har 
jordbruks arealen mer än halverats, 
från 0,7 till 0,3 miljoner hektar. I 
södra Sverige är nedgången relativt 
sett mindre, från 4 till 3 miljoner 
hektar (fi gur 1). Det mörkare 
landskap som den här utvecklingen 
gett upphov till är naturligtvis inte 
jämnt fördelat. Det märks mest i 
mellan- och skogsbygder, men även 
i rena slättbygder har en del jord-

bruksmarker tagits i anspråk för 
skogsproduktion. 

Riksskogstaxeringens permanenta 
provytor inventeras vart femte år. 
Under perioden 1983–1987 invente-
rades prov ytorna för första gången 
och de har sedan dess återinvente-
rats ett fl ertal gånger. Av den mark 
som vid den första inventeringen 
var jordbruksmark fanns drygt 90 
procent kvar som jordbruksmark 
när ytorna på nytt inventerades 
2006–2010 men 6,2 procent hade 
omvandlats till skogsmark och 
3 procent till bebyggelse. Omräknat 
i yta innebär det att i genomsnitt 
nära 10 000 hektar jordbruksmark 
per år omvandlades till skog under 
perioden 1985–2008 (fi gur 2). 

Vad är det då för skogar som 
växer på de nedlagda jordbruks-
markerna? Betydligt större andel, 
48 procent, utgörs av granskogar 
på den nedlagda jordbruksmarken, 
jämfört med 27 procent för all skog, 
vilket naturligtvis bidrar till att sko-
gen mörknar. En ljuspunkt i sam-
manhanget är att andelen lövskogar 
ändå är förhållandevis stor – över 



37 procent – jämfört med att knappt 
7 procent av hela landets skogar 
utgörs av lövskog (fi gur 5).

För att få en helhetsbild av dyna-
miken i markanvändningen och dess 
inverkan på landskapsbilden bör 
förstås även den skogsmark som 
omvandlats till jordbruksmark tas 
med i beräkningarna. Enligt de per-
manenta provytorna omvandlades 
0,4 procent av skogsmarksarealen 
till jordbruksmark (fi gur 2). Det 
motsvarar cirka 4 000 hektar per år, 
perioden 1985–2008. Det vanligaste 
är troligen att skogar glesats ut, häg-
nats in och nu används som betes-
mark med hjälp av EU-bidrag. Men 
det händer, om än väldigt sällan, att 
skogar avverkas, stubbar avlägsnas 
och marken plöjs. 

Skogarnas förändring 
bidrar till mörkare landskap
Sättet att bruka skogen som domi-
nerat sedan 1950-talet – ”kalhyg-
gesskogsbruk” – har haft en mycket 
stor inverkan på skogarna och hur de 
upplevs. Arealerna ung skog har ökat 
och målet att nå större volymer har 
medfört tätare och virkesrikare sko-
gar, men kalavverkningen av gammal 
skog och ökande arealer ungskog har 
öppnat upp skogslandskapet. Både i 
Norrland och i södra Sverige har are-
aler med skog yngre än 20 år nästan 
fördubblats sedan mitten av 1950-ta-
let (fi gur 3). I Norrland, med större 
hyggen och längre tid innan den nya 

>Figur 1. Jordbruksarea l 

under olika perioder. 

Arealerna har minskat kraftigt 

sedan 1950-talet, både i 

Norrland och i södra Sverige. 

Minskningen var störst under 

1950- och 60-talen. Felstap-

larna anger ett 95-procentigt 

konfi densintervall.

>Figur 2. Markanvändning 

år 2008 för den mark som år 

1985 användes som produktiv 

skogsmark, respektive jord-

bruksmark. Under perioden 

1985–2008 förekom även att 

produktiv skogsmark togs i 

anspråk för jordbruksändamål, 

framför allt som bete. Ungefär 

90 000 hektar (0,4 procent) 

av den produktiva skogsmarks-

arealen år 1985 fi ck ändrad 

användning på detta sätt. 

Drygt 9 procent av arealen 

jordbruksmark år 1985 hade 

fått en annan markanvänd-

ning 2008. Det mesta, nästan 

6 procent (motsvarande ca 

200 000 hektar), hade börjat 

användas för skogsproduktion 

och 3 procent för bebyggelse.

>y Figur 3. Den produktiva 

skogsmarksarealens fördel-

ning på skogens ålder, förut-

om mark fridlyst inom 2008 

års naturreservatsgränser. 

Arealen ung skog har ökat 

i både Norrland och södra 

Sverige sedan 1950-talet.

y Granskog planterad på jordbruksmark 
omgiven av brukad åkermark och betes-
hagar.  

y Misslyckad plantering av tall på jordbruks-
mark där gran nu kommer upp genom naturlig 
föryngring.
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RIKSSKOGSTAXERINGEN

• En kontinuerlig stickprovsinventering 

av all mark i hela Sverige som pågått 

sedan 1923. 

• Främsta syftet är att beskriva tillstånd 

och förändringar i våra skogar.

• Den är också ett kraftfullt medel för 

miljöövervakningen i allmänhet.

• Det årliga stickprovet utgörs av 

ca 1 500 s.k. trakter (kluster) med 

ca 12 000 provytor. Ungefär två tred-

jedelar av trakterna är permanenta 

och återbesöks vart femte år.

• Utförs av Institutionen för skoglig 

resurshushållning, SLU, Umeå.

• Finansieras av Sveriges lantbruksuni-

versitet och Naturvårdsverket.

• Läs mer om Riksskogstaxeringen på 

www.slu.se/riksskogstaxeringen.

Norrland Södra Sverige Hela landet

Produktiv skogsmark 99 %

Jordbruksmark 0,4 %

Väg och järnväg 0,3 %

Bebyggd mark 0,3 %

Jordbruksmark 90,4 %

Produktiv skogsmark 6,2 %

Väg och järnväg 0,2 %

Bebyggd mark 3,0 %
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skogen växer upp, kan kanske dagens 
skogslandskap – åtminstone för ögat 
– te sig mer öppet än det för 50 år 
sedan. Men den nya skog som oftast 
skapats genom plantering av förädlat 
plantmaterial har snabbt slutit sig 
och bildat täta ungskogar. I södra 
Sveriges snabbväxande skogar blir 
denna tendens ännu starkare. 

Att skogarna tätnat och blivit mör-
kare har varit en stark trend under 
lång tid. Virkesförrådet, dvs. stam-
volymen av alla träd, har ökat starkt 
i all skog som är över 20 år gammal. 
Jämfört med skogarna på 1950-talet 
har dagens skogar i motsvarande 
ålder i genomsnitt oftast 40–80 pro-
cent större virkesförråd (fi gur 4). Det 
innebär utan tvivel att man upplever 
dagens skogar som ”mörkare”. Det 
faktum att gamla tallskogar ofta 
ersatts av granskogar i Göta- och 
Svealand har ytterligare bidragit till 
att skogslandskapet i södra Sverige 
blivit mörkare. 

Miljön i ett mörkare landskap 
Ett mörkare landskap ger mång-
facetterade miljöförändringar. Här 
fi nns inte plats för någon omfat-
tande genomgång av dessa. En 
övergripande effekt när jordbruks-
markerna omvandlats till skog är 
att antalet lämpliga livsmiljöer för 
många växter och insekter minskar. 
Stora områden har också blivit rena 
skogslandskap med färre kantzoner 
mellan skog och öppna marker. 

Kalhyggesskogsbruket medför 
både negativa och positiva kon-
sekvenser för miljön. Positivt kan 
vara att större öppna ytor efter 
avverkning medför mer foder till 
älg och rådjur. Samtidigt kan detta 
också gynna vissa smågnagare och 
där igenom rovdjur och fåglar som 
lever av dem. Senare tids forskning 
har även visat att hyggen är goda 
miljöer för vissa fjärilsarter. De allt 
tätare skogarna samt avverkning av 
äldre skogar medför dock negativa 
konsekvenser för arter som är an-
passade för glesare och äldre skogar.  

 GÖRAN KEMPE 

goran.kempe@slu.se

 JONAS FRIDMAN 

jonas.fridman@slu.se

Riksskogstaxeringen, 

Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU 

y Tätt sluten granskog, ca 20 år gammal, där en första gallring genomförts.
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>Figur 4. Genomsnittligt 

virkesförråd per hektar i skog 

av olika ålder förutom mark 

fridlyst inom 2008 års natur-

reservatsgränser. Skogarnas 

virkesförråd, dvs. stamvoly-

men av träden, har ökat kraf-

tigt i skog av alla åldrar utom 

de allra yngsta. Ökningen 

tog fart under 1970-talet 

men avstannade något under 

2000-talet.

x Figur 5. Skogarnas fördel-

ning på skogstyper på nedlagd 

jordbruksmark jämfört med all 

skogsmark. Andelen gran- och 

lövskogar är större på den 

nedlagda jordbruksmarken.
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VIRKESVOLYM PÅ PRODUKTIV SKOGSMARK

Norrland

Södra Sverige

 Tallskog Granskog Barr- Barrlöv- Lövskog

   blandskog blandskog

40,6

26,6

47,5

14,7

7,7
4,83,2

37,3

6,97,3
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Mängden träd på myrarna ökar och det fi nns risk för att en del växer igen. För att följa denna  

utveckling och utvärdera hur väl miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker uppfylls behövs en 

nationell indikator för myrmarker. Förslaget till indikator har tagits fram i ett gemensamt projekt  

med data från inventeringsprogrammen NILS (Nationell Inventering av Landskapet i Sverige) 

och Riksskogstaxeringen.  

! SASKIA SANDRING OCH GÖRAN KEMPE, SLU

SVERIGES YTA BESTÅR till cirka 11 
procent av myrmarker. Förekom-

sten av träd på myrarna varierar 
från inga träd, via glest trädbevuxna, 
till slutna myrar med skog. Många 
arter är bundna till dessa miljöer, 
främst kärlväxter och mossor, men 
de spelar också en stor roll för 
många fåglars födosök och spel. 
Öppna myrar är en förutsättning för 
många arter och vissa riskerar att 
försvinna redan när det växer glest 
med träd. I många typer av landskap 
kan förändringar på myrarna få 
stora konsekvenser för biodiversi-
teten och för andelen öppen mark i 
landskapet mer generellt. Det är där-
för viktigt att följa utvecklingen och 
dokumentera förändringar för att 
sedan kunna sätta in effektiva åtgär-
der. De senaste 50 åren har mängden 

träd på landets myrar ökat och det 
är en trend som verkar fortsätta. 

Träden under myrens utveckling
När myrar bildas genom igenväx-
ning av sjöar fi nns inget ursprungligt 
trädskikt. När myrar bildas genom 
försumpning kan inslaget av träd 
vara stort. Senare försvinner oftast 
träden allteftersom torvlagret blir 
tjockare och jordmånen syrefattiga-
re. Längre fram i myrens utveckling 
blir inslaget av träd mer oregelbun-
det. De ekologiska förutsättningarna 
på myren för att ett träd ska växa 
till ordentligt eller helt sluta växa 
kan skilja sig inom några meter. 
Det är på de torrare tuvorna som 
träden kan växa och där är också 
möjlig heten för nya trädplantor att 

växa till störst. De blötare partierna 
är inte lika gynnsamma för trädens 
tillväxt. Mängden torra partier blir 
därför avgörande för hur väl träden 
klarar sig och hur stora de kan bli.

Människan påverkar 
träden på myren
Under historien har människan på-
verkat myrarna genom att anlägga 
torvtäkter eller att dika ut dem för 
att få åkermark, öka produktionen 
i skogen eller utöka arealen skog. 
Under senare tid har myrarna påver-
kats mer och mer av nya skogsbilvä-
gar och terrängkörning. Även små 
störningar kan påverka växtlighet 
och hydrologiska processer. En 
sänkt vattennivå, även tillfälligt, kan 
leda till att torven syresätts och ned-

Mer skog på landets myrar
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brytningstakten ökar med frigöring 
av näringsämnen och mineraler som 
följd. Träd och andra näringskrä-
vande kärlväxter får då möjlighet 
att etablera sig och konkurrera ut 
den relativt konkurrenssvaga fl oran 
i öppna myrsamhällen. 

Myrarnas hydrologi påverkas 
också av förändringar i klimatet. 
Torra somrar torkar ut myrarna och 
träden växer till bättre. Ett våtare kli-
mat kan ge motsatt effekt där skogar 
försumpas och trädskiktet tunnas ut. 

En bidragande orsak till att my-
rarna växer igen kan vara att de inte 
längre används för bete och slåtter. 
I landets södra delar talar mycket för 
att igenväxningen i första hand beror 
på senare decenniers rikliga nedfall 
av kväve via luft och nederbörd. 
Näringstillförseln har förändrat vill-
koren för mossarnas vegetation, som 
i hög grad är anpassad till närings-
fattiga förhållanden.

Fler träd leder i sin tur till att 
myren torkar ut ännu mer eftersom 
träden använder vatten från torven 
för att transportera näringsämnen 
och mineraler upp till kronan. 

Träd ökar på myrar
En sammanställning baserad på 
data från Riksskogstaxeringen 
jämför den stående trädvolymen 
på dagens myrar med hur det såg 
ut på 1980-talet. Slutsatsen är att 
trädvolymen på myrarna har ökat 
under denna 20-årsperiod. Med 
utgångspunkt från rapporten har 
Naturvårdsverket tagit initiativ till 
ett projekt om hur data från de riks-
täckande inventeringsprogrammen 
NILS och Riksskogstaxeringen kan 
användas för att följa utvecklingen 
av trädinslaget på myrarna. Genom 
att utnyttja material från båda 
inventeringarna ökar skattningarnas 

precision och gör det möjligt att 
statistiskt säkerställa även mindre 
förändringar. Syftet är att presentera 
ett förslag på en nationell indikato r 

y Övergång från öppen myr till trädklädd myr (medelhögt stamantal 
och medelstor grundyta), Västerbotten.

y Öppen myr utan träd (lågt stamantal och medelstor grund yta), 
Norrbotten. 

y Öppen myr med större träd (lågt stamantal och medelstor grund yta), 
Västerbotten.

y Öppen myr utan träd (lågt stamantal och liten grundyta), Värmland.
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NILS

• Datainsamlingen pågår sedan 2003.

• Designen utgörs av ett slumpvist 

systematiskt utlägg på 631 rutor 

(5×5 km2 stora) fördelade över hela 

landet.

• Rutorna inventeras med ett femårigt 

omdrev, vilket innebär att en femte-

del besöks per år.  

• Tätheten är stratifi erad, dvs. varierar 

med läge i landet, med högre täthet i 

jordbruksbygder och lägre i Norrlands 

inland.

• Inom varje ruta inventeras 12 perma-

nenta provytor i fält.

• Läs mer om NILS på www.slu.se/nils.
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BEGREPP

Grundyta: Arean av ett tvärsnitt genom en trädstam eller summan av tvärsnitt för fl era träd. 

Grundytan beräknas utifrån diametern i brösthöjd (1,3 meter över marken) på alla levande 

träd i provytan och anges i kvadratmeter per hektar. 

Stamantal: Antal stammar över 1,3 m per hektar. Stammarna räknas i provytor av olika 

storlekar beroende på stammarnas diameterklass.

Gränsen för fjällnära skog: Det är i huvudsak nedanför gränsen för fjällnära skog som 

det är intressant att följa utvecklingen av trädförekomst på myrar. Vi använder oss av 

Naturskyddsföreningens naturvårdsgräns för att avgränsa fjällnära skog. Med det fjällnära 

skogsområdet avses ett skogsbälte längs fjällkedjan som även omfattar ett antal enklaver av 

skog på berg och höjdryggar öster om den heldragna gränsen. I den fjällnära skogen ingår 

både produktiv skog och icke-produktiv skog som kan utgöras av till exempel björkblandade 

barrbestånd, myrskog och glesa höghöjdsskogar. 

Myr: Ägoslaget myr i Riksskogstaxeringen omfattar våt mark med vanligen torvbildande 

växter. Produktiviteten för skog understiger 1 m3 per ha och år. I NILS bedöms till hur 

många procent provytan innehåller myrvegetationselement som består av fastmatta, mjuk-

matta, lösbotten eller sumpkärr. Ingen av inventeringarna kräver att marken är torvmark i 

meningen att torvdjupet överstiger 30 cm. 

Myr som inte är skogsmark: För indikatorn föreslår vi att följa myrmarker som inte är 

skogsmark. Vi använder FAO:s (Food and Agriculture Organization of the United Nations) 

defi nition för skogsmark: Mark som ej nyttjas för andra huvudsakliga ändamål där krontäck-

ningen kan nå minst 10 % och medelhöjden minst 5 meter.

som kan användas för att följa 
utvecklingen av trädförekomsten 
på landets myrar och utvärdera hur 
väl miljökvalitetsmålet Myllrande 
våtmarker uppfylls.

Indikator för skogstillväxt på myr
Arealen ”öppen myr” enligt en fast-
ställd defi nition lämpar sig bra som 
indikator eftersom det är möjligt att 
sätta konkreta mål och eftersom det 
är enkelt att tolka och dokumentera 
förändringar i trädvegetationen. I 
urvalet för beräkningarna ingår data 
från provytor på öppna till trädkläd-
da myrar som inte klassas som skogs-
mark enligt FAO:s defi nition. För att 
skilja på olika klasser av öppen het 
används grundyta och stamantal. Det 
är antalet och storleken på de träd 
som registrerats som avgör om en 
provyta klassifi ceras som ”öppe n”, 
”övergång mot trädklädd” eller 

”trädklädd”. Huvudklassen ”öppen 
myr” kan delas upp i underklasserna 
”öppen myr utan träd”, ”öppen myr 
med mindre träd” och ”öppen myr 
med större träd”. Defi nitionen för 
”öppen myr” är satt så att inga träd 
med en diameter på 4 cm eller mer 
får förekomma, utan bara enstaka 
träd med en mindre diameter än så. 
Gränsen mot trädklädd myr speglar 
den gräns för krontäckning (10 pro-
cent) som har tillämpats i vetenskap-
liga sammanhang för att klassifi cera 
myrar. En grundyta på 1,5 m2 per 
hektar och 1 600 stammar per hektar 
motsvarar en krontäckning på strax 
under 10 procent. Den areal som 
klassats som ”öppen myr” i Sverige 
enligt denna defi nition är 1 381 000 
hektar, med ett relativt medelfel på 
3,5 procent. Beräkningen är baserad 
på data från Riksskogstaxeringen 
från åren 2005–2009 och NILS från 
åren 2005, 2008 och 2009. Eftersom 

stickproven i både Riksskogstax-
eringen och NILS är baserade på fem-
åriga inventeringsvarv är det lämpligt 
att följa indikatorn med fem- eller 
tioåriga intervall.

Areal ”öppen myr” baserad på 
grundyta och stamantal är det förslag 
på indikator som vi lägger fram. 
Innan slutrapporten presenteras 
kommer förslaget att diskuteras med 
experter. Ett alternativ skulle kunna 
vara att använda enbart grundytan 
för att mäta indikatorn. Om arealen 
öppen myr minskar över tiden är det 
också intressant att följa arealerna 
för andra klasser. Förändringar i träd-
täckning ger viss information om det 
är befi ntliga träd som tillväxer och 
ökar i storlek eller om det är antalet 
träd som ökar. Resultaten kan ge en 
grund för riktad forskning kring de 
ekologiska mekanismerna bakom 
förändringarna samt bilda underlag 
för eventuella åtgärder som exem-
pelvis att begränsa terrängkörning, 
försöka sänka kvävenedfallet och att 
slå och röja myrarna regelbundet.

 
 SASKIA SANDRING 

saskia.sandring@slu.se

NILS, Institutionen för skoglig resurs-

hushållning, SLU

 GÖRAN KEMPE 

goran.kempe@slu.se

Riksskogstaxeringen, 

Institutionen för skoglig resurshushållning, 

SLU

En kombination av grundyta och stamantal ger en detaljerad bild av trädförekomsten. 

Mörkare färg indikerar större trädförekomst på myren.

Grundyta 

(m2 per hektar)

Stamantal 

per hektar

< 0,4 0,4–1,5 > 1,5

< 300 Öppen myr Öppen myr med 

större träd

Övergång mot träd-

klädd myr, stora träd

300–1 600 Öppen myr med 

mindre träd

Övergång mot 

trädklädd myr

Trädklädd myr, stora 

träd

> 1 600 Övergång mot träd-

klädd myr, små träd

Trädklädd myr, 

små träd

Trädklädd myr

[ LÄS MER

• Riksskogstaxeringen, se fakta sidan 5 
samt www.slu.se/riksskogstaxeringen.

• Udd, D., Sandring, S. & Kempe, G., 
2011. Indikator för trädförekomst 
på öppna myrar. Arbetsrapport. SLU. 
Under bearbetning.

• Gunnarsson, U., Kempe, G. & Kellner, 
O. 2010. Mer träd på myrarna – 
Igenväxning de senaste 20 åren. 
Länsstyrelsen i Dalarnas län, Rapport 
2010:04. Länsstyrelsen i Gävleborgs 
län, Rapport 2010:03.

• Vartia, K. 2006. De sydsvenska öppna 
mossarna växer igen. Rapport från 
WWF-projekt Levande skogsvatten. 
WWF, Solna.

• Rydin, H. & Jeglum, J. 2006. The Bio-
logy of Peatlands. Oxford University 
Press, Oxford.
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I takt med att arealen åker- och betesmark fortsätter att minska i Sverige ökar trycket på 

de fågel arter som normalt förknippas med jordbrukslandskapet. Vart skall de ta vägen? 

Nya analyser indikerar att många jordbruksfåglar numera återfi nns i skogen. 

! MARTIN GREEN & ÅKE LINDSTRÖM, LUNDS UNIVERSITET

FÅGELÖVERVAKNINGEN inom Natur-
vårdsverkets miljöövervaknings-

program visar att sånglärka och 
gulsparv och fl era andra fågelarter 
kopplade till jordbrukslandskapet 
har minskat i antal de senaste decen-
nierna. En bidragande orsak är ned-
läggningen av jordbruksmark. Flera 
av de fåglar vi förknippar med åker- 
och beteslandskapet fi nns även på 
kalhyggen och i kraftlednings gator, 

alltså ”i skogen”. Kanske klarar de 
sig bättre i dessa miljöer och kan 
fi nna en fristad där? ”Jordbruksfåg-
larnas” ekologi på kalhyggen och 
i kraftledningsgator är än så länge 
ganska okänd. Men analyserna av 
populationstrender ger inget stöd 
för att skogen skulle vara räddning-
en för jordbruksfåglarna. Det verkar 
gå ungefär lika bra, eller dåligt, i de 
olika miljöerna. 

Jordbruksfåglar i skogen?
Dagens skog innehåller biotoper 
som på många sätt kan liknas vid 
jordbrukslandskapet. Kraftlednings-
gator och nyupptagna kalhyggen 
erbjuder öppna gräsbevuxna, sol-
exponerade ytor med utkiksplatser 
i form av stubbar och buskar. En 
biotop som för en insektsätande 
fågel kanske kan ersätta en betes-
hage? Från de heltäckande systema-

Jordbruksfåglar blir 
skogsfåglar?

• Buskskvättan håller utkik.
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tiska fågelinventeringarna i Sverige, 
de så kallade standardrutterna, har 
vi lärt oss att förvånansvärt många 
jordbruksfåglar också fi nns utanför 
jordbruksmarkerna. Törnskatan 
och gulsparven, två karaktärsarter 
för den sydsvenska beteshagen, 
förekommer ofta i andra biotoper. 
Då rör det sig i de fl esta fall om 
kalhyggen och kraftledningsgator. 
Specialinventeringar i närheten av 
kärnkraftverk har visat att en stor 
andel av törnskatorna som häckar 
i dessa områden förekommer i 
kraftledningsgator (fi gur 1). Orto-
lansparven är en klassisk jordbruks-
fågel som minskat dramatiskt i antal 
de senaste decennierna. Den är nu 
nästan försvunnen från Sydsverige, 
men fi nns kvar i huvudsak på hyg-
gen i Norrland.

Kunskapen om hur typiska jord-
bruksarter klarar sig i alternativa 
miljöer är dålig och kräver vidare 
undersökning. En studie av törnska-
ta har visat att fortplantningen fak-

tiskt gick bättre på kalhyggen än i 
betesmark. Det berodde på att färre 
bon plundrades av kråkfåglar på 
hyggena. Vi vet dock inte om det här 
är ett generellt mönster bland denna 
typ av fåglar och om det påverkar 
populationerna. Övervakningsdata 
visar i alla fall att populationstren-
den för jordbruksfåglarna gulsparv 
och törnskata i jordbruksmark inte 
skiljer sig från populationstrenden i 
stort (fi gur 2). 

Hyggen och kraftledningsgator 
räddningen? 
Om nedläggningen av jordbruks-
mark missgynnar våra jordbruksfåg-
lar borde de arter som hittat ersätt-
ningsmiljöer i skogsmark klara sig 
bättre än de som är strikt beroende 
av jordbruksmark. För att ta reda 
på om detta stämmer jämfördes po-
pulationstrender för tio starkt jord-
bruksanknutna arter1 med trender 
för sex mer allmänt förekommande 

arter2. Trenderna var väldigt lika för 
de två grupperna. Under perioden 
inträffade bara små förändringar 
och båda kurvorna visar en tendens 
till minskning. Det fi nns alltså inget 
stöd för hypotesen att de jordbruks-
fåglar som även fi nns på hyggen 
och i andra miljöer klarar sig bättre 
än de som är jordbruksspecialister 
(tabell 1, fi gur 3). 

Data bakom trenderna kommer 
från den nationella miljöövervak-
ningens standardrutter. De sexton 
arterna ingår antingen i den svenska 
indikatorn för miljökvalitetsmålet 
Ett rikt odlingslandskap eller i EU:s 
internationella indikator ”Farmland 
Bird Index”. Förutom de fjorton 
arter som visas i tabell 1 ingår även 
storspov och stenskvätta.

Trender i olika delar av landet
Även om  nedläggningstakten av 
jordbruk minskat på senare år 
krymper fortfarande arealen åker- 

y Figur 2. Populationstrender för gulsparv och törnskata. Den blå linjen visar hur det gått för 

arten om man inkluderar alla fåglar i Sverige. Den röda linjen visar hur det gått för arten enbart 

i jordbrukslandskapet.

y Figur 3. Genomsnittliga populations -

trender 1998–2010 för jordbruksarter där 

>50 % återfi nns i anslutning till jordbruks-

mark (röd kurva) respektive där <50 % fi nns i 

anslutning till jordbruksmark (blå kurva). Det 

verkar inte gå bättre för jordbruksarter som i 

stor utsträckning även väljer andra biotoper. 

Arterna fi nns listade i tabell 1.
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> Tabell 1. AIla individer 

av typiska jordbruksarter 

fi nns inte i jordbruks-

landskapet. Tabellen 

visar fjorton fågelarter 

och hur stor andel av 

dessa som fi nns i jord-

bruksmark. Resten fi nns i 

andra öppna miljöer som 

kalhyggen, kraftlednings-

gator, kalfjäll, stränder 

och hällmark. Data från 

Svensk Fågeltaxerings 

standardrutter.

Art  Andel individer 
  i jordbruksmark (%)

 Råka 98

 Sånglärka  96

 Törnsångare 81

 Tofsvipa 78

 Pilfi nk 71

 Stare 68

 Gulsparv 66

 Hämpling 65

 Ladusvala  62

 Törnskata 37

 Buskskvätta 33

 Ortolansparv 22

 Ängspiplärka 4

 Gulärla 4

GULSPARV TÖRNSKATA GENOMSNITTLIGA POPULATIONSTRENDER

> Figur 1. 
Törnskaterevir 

(röda prickar) i 

anslutning till 

Oskarshamns 

kärnkraftverk. 

Linjerna markerar 

de kraftledningar 

som törnskatorna 

gärna tyr sig till.
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och betesmark. Minskningen är inte 
jämnt fördelad över landet, utan är 
större i skogslandskapet än i slätt-
bygderna. 

Förekomsten av tre fågelarter un-
dersöktes för att eventuellt upptäcka 
om populationstrenderna skiljer sig 
åt i olika delar av landet, där jord-
bruksmark lagts ner i varierande 
omfattning mellan 1995 och 2009 
(fi gur 4). 

De arter som studerades var: 

• sånglärka – mycket hårt knuten 
 till odlingsmark
• törnskata – huvuddelen återfi nns 
 utanför jordbruksmark
• gulsparv – huvuddelen återfi nns 
 i odlingsmark men också i andra 
 miljöer. 

Nedläggningen av åkermark har 
under senare år varit större i 
Norrland samt i västra Göta- och 
Svealand. Man skulle då kunna för-
vänta sig att framför allt sånglärkan 
påverkats mer negativt i dessa delar 
av landet medan övriga två arter, 
som kanske kunde fi nna en fristad 
i andra miljöer, påverkats i mindre 
utsträckning. Men några entydiga 
mönster i den riktningen fi nns inte. 
I stället verkar det vara så att de 
största minskningarna av alla tre 

arterna har skett där också jord-
bruksmarken minskat mest3. 

Dålig kunskap väcker frågor
Kunskapen om hur typiska jord-
bruksfåglar klarar sig på hyggen och 
i kraftledningsgator är dålig. Men 
det faktum att de alls fi nns ”i sko-
gen” ger upphov till fl era spännande 
frågor. Påbörjades infl yttningen i 
skogen direkt när hyggesbruket star-
tade, för att miljön i sig är attraktiv? 
Är häckningsframgången så god ”i 
skogen” att det blir ett överskott av 
fåglar som kan hålla populationerna 
i jordbruksmarken vid liv? Eller har 
infl yttningen ökat successivt i takt 
med att betesmark i skogsbygden 
försvunnit, för att fåglarna tvingas 
nöja sig med det näst bästa habita-
tet? God kunskap om överlevnad 
och reproduktionsframgång hos 
de jordbruksfåglar som söker sig 
till hyggen och kraftledningsgator 
kan vara nyckeln till förståelsen för 
deras framtida öde i Sverige. 

1 Mer än hälften av de svenska bestånden 
av dessa arter beräknas fi nnas i anslutning 
till jordbruksmark.

2 Mer än hälften av de svenska bestånden 
förekommer i andra miljöer.

3 Underlaget utgörs av samma material och 

samma regionindelning (sammanslagningar 
av län) som används i miljömåls indikatorn 
till Ett rikt odlingslandskap och därmed är 
det korttidstrender från 1999 och framåt 
som visas.

 MARTIN GREEN 

martin.green@biol.lu.se

 ÅKE LINDSTRÖM 

ake.lindstrom@biol.lu.se

Biologiska institutionen, Lunds universitet

[ LÄS MER

• Lindström, Å., Green, M. & Ottvall, 
R. 2011. Övervakning av fåglarnas 
populationsutveckling. Årsrapport för 
2010. – Rapport, Biologiska institu-
tionen, Lunds universitet. 79 s.

• Ottvall, R., Green, M., Lindström, 
Å., Svensson, S., Esseen, P.-A. & 
Marklund, L. 2008. Ortolansparvens 
Emberiza hortulana förekomst och 
habitatval i Sverige. – Ornis Svecica 
18: 3–16.

• Söderström, B. & Karlsson, H. 2011. 
Increased reproductive performance 
of Red-backed Shrikes Lanius col-
lurio in forest clear-cuts. – Journal of 
Ornithology 152: 313–318.

• Wretenberg, J., Lindström, Å., Svens-
son, S. & Pärt, T. 2007. Linking agri-
cultural policies to population trends 
of Swedish farmland birds in different 
agricultural regions. – Journal of 
Applied Ecology 44: 933–941.
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SÅNGLÄRKA TÖRNSKATA GULSPARV

Hela landet

Norra Norrland (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland)

Södra Norrland (Västernorrland, Gävleborg, Dalarna) 

Östra Svealand (Uppsala, Stockholm, Södermanland, Västmanland, Örebro) 

Västra Göta- och Svealand (Värmland, Västra Götaland)

Östra Götaland (Östergötland, Gotland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar) 

Södra Götaland (Halland, Blekinge, Skåne)

y Figur 4. Populationstrender 1999–2010 

för sånglärka, törnskata och gulsparv i hela 

landet (fet röd kurva) samt i olika regioner 

(smala kurvor). 
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Täta och ensartade skogar missgynnar många av våra rödlistade insekter som har utvecklat spe-

cialiserade levnadssätt i ett mer variationsrikt skogslandskap. Hur ser framtiden ut för dessa arter? 

! BENGT EHNSTRÖM, ARTDATABANKENS EXPERTKOMMITTÉ FÖR SKALBAGGAR 

MÅNGA INSEKTER behöver uppnå 
viss kroppstemperatur för att 

lyckas hitta föda, klara larvutveck-
lingen och reproducera sig. En del 
småkryp befi nner sig i Sverige på 
sina nordligaste lokaler i Europa 
och ibland kan en sval sommar 
leda till att exempelvis vissa fjäri-
lar försvinner från delar av landet, 
åtminstone tillfälligt.

Insekter med sämre spridningsför-
måga liksom de som är knutna till 
ovanliga miljöer är särskilt beroende 
av både ett varmt lokalklimat och 
ett varmt mikroklimat. Igenväxning 
eller igenplantering med träd innebär 
ofta en försämring av mikroklimatet 
och gör att vissa insekters larver 
inte klarar att utvecklas trots att det 
fi nns gott om värdväxter. Förutom 
denna påverkan kan tätnande sko-

gar medföra att födan förändras 
eller försvinner. 

Igenväxning ett hot
Igenväxningen av betesmarker 
gör ofta att grova, fl era hundra år 
gamla ädellövträd konkurreras ut 
av snabbväxande träd som asp och 
ask. Dessa skuggar sen successivt ut 
grenvarv efter grenvarv på de gamla 
träden. Detta leder till att de gamla 
träden, ofta med håligheter som är 
gynnsamma för både insekter och 
fåglar, dör i förtid. 

Viktiga hålträd
En kontinuerlig hamling gynnade 
uppkomsten av stamhål på hag-
marksträd. Genom att de nedre 

grenvarven på de öppet stående 
träden, främst hos ek, blir mycket 
grova bryts dessa ofta av under 
snötyngden och de stora stam-
såren infekteras av rötsvampar som 
underlättar uppkomsten av hålig-
heter. Bland de rödlistade skalbag-
garna fi nner man 36 arter som lever 
i hålträd av främst ek, däribland 
läderbaggen. Dessutom är ett antal 
rödlistade fl ugor knutna till denna 
biotop. Bland de arter vars larver 
lever på lövträdens blad, fi nns också 
många som föredrar de solbelysta 
träden. 

Även gamla aspar kan ha håliga 
stammar. Ofta är det spillkråkan som 
först mejslar ut hålen som underlät-
tar asptickans angrepp. Flera av de 
rödlistade skalbaggar och fl ugor som 
förekommer i ädellövträdens stamhål 

Insekter som missgynnas av 
tätnande skogar

• Den sällsynta jättepraktbaggen 
lever i gamla, grova tallar.



fi nns längre upp i landet i stället i 
håliga aspar. Skogsduvor, pärl- och 
slagugglor hyr även gärna in sig i de 
gamla asparna, som kan kallas norra 
Sveriges ädellövträd.

Kulturlandskapets betydelse
Igenväxning och igenplantering 
av hagmarker och andra typer av 
natur betesmarker har medfört att  
en rad med fjärilar har kraftigt 
minskat i vårt landskap. Några 
exempel på detta är de fridlysta dag-
fjärilarna mnemosynefjäril, asknät-
fjäril och brun gräsfjäril. 

Norrut i det boreala skogslandska-
pet har igenväxning även raderat ut 
områden som präglades av myrslåtter 
och de rester av naturbetesmarker 
som fanns, till exempel de fäbodval-
lar som låg som tillfl yktsorter för 
ängsarter i ett sammanhängande 
skogslandskap. Till fäbodmarken fl ög 
många av de fjärils- och skalbaggsar-
ter som utvecklades i den omgivande 
skogen för att hitta nektar och pollen. 
I många fall har vägkanterna efter 

skogsbilvägar och kraftledningsgator 
blivit ett substitut för detta. 

På fäbodvallar, runt torp och på 
olika ängsmarker i skogen fanns 
ofta stora sälgar och rönnar spa-
rade. Dessa träd var viktiga födo-
källor för hundratals insektsarter 
under blomningen. Den rödlistade 
rönnpraktbaggen som fi nns kvar 
på några få lokaler i Mellansverige 
lever under barken på klena rönnar 
i denna landskapstyp.  

Skogsbetet hade en stor areell ut-
bredning och betespräglad skog är 
kanske den naturtyp som visat den 
kraftigaste tillbakagången. Betet 
skapade glesa skogar och många 
fjärilsarter och andra insekter 
hittade både sol och sina speciella 
värdväxter i dessa skogar. Betes-
djurens spillning gav utvecklings-
möjligheter för många dynglevande 
insekter, främst skalbaggar. En rad 
av dessa arter återfi nns numera i 
våra rödlistor.

Skogsbränder påverkade 
skogslandskapet
Skogsbränder skapade fram till 
mitten av 1800-talet under vissa 
torrår stora arealer med öppna 
soliga skogsbestånd. Mängder med 
död ved i olika nedbrytningsstadier 
skapades på brandytorna. Vissa träd, 
främst gamla grovbarkiga tallar, 
överlevde bränderna. Många skal-
baggsarter påträffas nästan enbart 
på branddödade eller brandskadade 
träd. Den sotsvarta praktbaggen 
kan med hjälp av speciella organ på 
undersidan av kroppen spåra nyligen 
brunna skogar. Andra insekter söker 
speciella svampar, som brandskikt-
dynan som växer på brända björ-
kar. Fjärilen skiktdynemottet är ett 
exempel på en sådan art.

Skogsbränderna orsakades framför 
allt av åsknedslag och slarv med 
eld. Även svedjebruket  gav många 
möjligheter för brandberoende arter 
att överleva. Många gånger spred sig 
svedjebränderna ut i omgivande sko-
gar och skapade större brandfält.  De 
som vallade korna kunde även tända 
på delar av skogen för att förbättra 
framtida bete.

Lövträd som asp, sälg och björk 
(främst vårtbjörk) gynnades av 
skogsbränder i det barrskogsdomine-
rade skogslandskapet. Många insek-
ter knutna till dessa lövträd utvecklas 
nästan uteslutande i solexponerade 
träd. Några av dessa arter lever kvar 
i träden trots att gran sedan vandrar 
in och gör skogen mörkare. Stekel-
bocken utvecklas i brända trädstam-
mar av björk och asp och fl yttar upp 
i toppen på dessa lövträd när bestån-
den tätnar. Tyvärr skuggas lövträden, 
ungefär 100 år efter branden, nästan 
helt ut av den inträngande granen.  I 
bergsbranter kan asp överleva under 
längre tider och där kan man hitta 
asppraktbaggen, mindre träfjäril 
och aspbarkgnagaren på och i de 
solbelysta grovbarkiga trädstam-
marna. Den snabbväxande asp som 
växer upp på övergiven åkermark får 
tyvärr en mycket slätare och tunnare 
bark som blir mycket artfattigare på 
insekter då trädet dött. 

Öppna sand- och grusmarker 
gynnar värmeälskande djur
Det utbredda skogsbetet fram till 
1900-talets början medförde på 
sandiga jordar ofta att marken 
trampades sönder, något som gynnade 
många marklevande insekter. Då-
tidens relativt glesa skogar gjorde det 
möjligt för solljuset att tränga ned till 
marknivån, något som inte gladde 

Mer än 1 000 skalbaggsarter i Sverige är beroende av levande och döda 

träd och träddelar. Tabellen visar antalet arter som lever på och i fyra 

av våra vanligaste träd. De fl esta lever i död ved och denna är uppdelad 

i fyra olika nedbrytningsstadier. Några arter kan förekomma i två olika 

stadier. Många arter lever dessutom på fl era olika trädslag.

Trädslag Levande
Arter knutna till 

levande träd och 

träddelar.

Stadium 1
Arter knutna till träd 

och träddelar som 

varit döda högst 2 år.

Stadium 2
Arter knutna till träd 

och träddelar som 

varit döda 3–10 år.

Stadium 3 
Arter knutna till träd 

och träddelar som varit 

döda 11–50 år.

Stadium 4
Arter knutna till träd 

och träddelar som varit 

döda mer än 50 år.

Summa

Gran 16 119 98 120 2 339

Tall 23 118 136 149 70 389

Björk 21 130 213 78 – 426

Asp 20 83 175 73 – 341   

y Ändrade slåttermetoder och beskogning av 
olönsam jordbruksmark har trängt tillbaka 
den allmänna metallvingesvärmaren i stora 
delar av Sverige. 
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skogsbrukarna men väl bin, gräv-
steklar och myror. Under 1900-talet 
var små och stora grustag i skogs-
landskapet viktiga lokaler för insekter 
som tycker om sol och värme. Många 
grävsteklar och bin som är bundna 
till dessa miljöer har på senare tid 
gått tillbaka kraftigt när dessa öppna 
platser har återställts, dvs. planterats 
igen eller växt igen spontant sedan 
täktverksamheten upphört.  Arternas 
livsmiljöer har då snabbt skuggats ut. 
Många skalbaggar som jordlöpare 
och vivlar som etablerat sig i samma 
miljöer som grävsteklar och bin har 
även drabbats av en tydlig tillbaka-
gång, liksom vissa fjärilsarter. 

Träd i olika åldrar bra 
Skogar med träd i olika åldrar 
och därmed olika storlek tillät att 
solen nådde marken, vilket gyn-
nade många olika växter och djur. I 
naturskogen fanns ofta träd i olika 
åldrar samt död ved i olika ned-
brytningsstadier vilket gjorde att 
insekterna hittade lämpliga platser 
för hela sin livscykel i samma skog. 
Detta saknas ofta helt i nutidens 
produktionsskogar.

Flerskiktade barrträdsbestånd 
innehåller ofta många träd som växt 
mycket långsamt och har tätt mellan 
årsringarna, och betydligt grövre 
bark än hos  granar och tallar i en 
välskött produktionsskog. I många 
fall har olika hänglavar etablerat sig 
på träden. Detta innebär att många 
insekter som förekommer i dessa 
skogstyper saknas i nutida produk-
tionsskogar. Flera fjärilsarter, som 
det rödlistade barrskogsfjällfl yet 
med några nära släktingar, påträffas 
endast i dessa lavgranskogar. Individ-
antalet av spindlar är högre i denna 
skogstyp, vilket gynnar många stann-
fåglar. Det här är också lav skrikans 
skog. Flera ved- och bark levande 
skalbaggar påträffas i dessa skogar 
men saknas nästan helt i den väl-
skötta skogen. Den mycket sällsynta 
jättepraktbaggen lever i senvuxna 
gamla döda tallar av en typ som man 
inte fi nner i kulturskogen.  Träden 
ska dessutom stå på öppna solbelysta 
marker. Reliktbocken är en annan 
skalbagge som lever i grov bark på 
solbelysta levande tallar, som ofta är 
ett par hundra år gamla. I många fall 
växer slyskog upp runt dessa träd 

och reliktbocken skuggas då ut från 
tallstammarna. 

Produktionsskogen avverkas 
i övre tonåren
Våra barrskogar slutavverkas vid 
allt yngre ålder, speciellt granskogen 
som börjar slutavverkas vid ungefär 
60 års ålder medan det för tallen 
kan dröja ytterligare 20 år. De täta 
produktionsbestånden återkom-
mer därför med kortare mellanrum 
i skogslandskapet.  Med tanke på 
dessa träds biologiska slutålder bru-
kar man säga att skogen avverkas i 
övre tonåren.  

De biologiskt gamla träd som förr 
fanns i skogen erbjöd många arter 
livsrum som knappast kan påträf-
fas i den nutida produktionsskogen. 
Flera hundra år gamla träd med 
tätvuxen ved är centrala för vissa 
långhorningars och praktbaggars 
larvutveckling. 

I de snabbväxande barrskogs-
bestånden hinner lavar knappast 
etablera sig förrän de avverkas 
eftersom det tar lång tid innan lav-
vegetationen utvecklas på de grova 
barkåsarna på träden. Bland skorp-
bark och lavar hittar många insekter 
och spindlar ett gott skydd undan 
parasitsteklar och andra rovdjur.  

Skyddad skog måste ofta skötas
För att gynna skyddsvärda insekter i 
skogsreservaten räcker det ofta inte 
med passivt skydd. När störningar 
i form av till exempel bränder eller 
översvämningar förhindras går den 
naturliga successionen vidare och 

konkurrensstarka arter dominerar 
alltmer. Detta leder i längden till att 
stora naturvärden kan gå förlorade. 
Många värdefulla tallbestånd med 
solbelyst grov död ved försämras 
och riskerar i längden att försvinna 
helt genom spontan graninväxnin g 
i reservaten. Detta förhållande 
kan studeras i nationalparker som 
Muddus. På Gotska Sandön har 
förutsättningarna för öns exklusiva 
värmekrävande vedinsekter försäm-
rats genom förtätning av bestånden 
under 1900-talet. De karakteristiska 
jättefurorna riskerar att gå i graven 
utan att ersättas av en ny generation.
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Fjärilar kan hjälpa oss att upptäcka och förstå miljöförändringar. Med många avkommor, korta 

generationstider och klimatkänslighet svarar de snabbt på ändrade förhållanden. Flera arter 

har minskat på senare år medan andra har ökat. Genom att systematiskt följa antal och utbred-

ning av dagfjärilar går det att lista ut inte bara vilka faktorer som hotar och gynnar just fjärilar, 

utan även vad som påverkar de miljöer som fjärilar är knutna till. 

! LARS PETTERSSON, LUNDS UNIVERSITET

Nationell övervakning
av dagfjärilar slår igenom

SVENSK DAGFJÄRILSÖVERVAKNING är 
ett nystartat nationellt över-

vakningsprogram, koordinerat av 
Lunds universitet på uppdrag av 
Naturvårdsverket. Det drivs som ett 
samarbete mellan Sveriges Ento-
mologiska Förening, Naturvårds-
verket, Lunds universitet, Sveriges 
lantbruksuniversitet och Länssty-
relserna. Tack vare ett nätverk av 
frivilliga fjärilsobservatörer kan vi 
få veta inte bara hur det går för våra 
fjärilar utan även hur det går för 

den biologiska mångfalden i vårt 
land.

Slingor och punkter ger svar
Hur vanliga är fjärilar i Sverige? 
Vilka arter fi nns här och ökar 
elle r minskar de i antal? När är de 
aktiva? Svensk Dagfjärilsövervak-
ning använder slinginventering och 
punktinventering för att få svar. 
Slingor och punkter är två invente-
ringsmetoder som gör det möjligt att 

skatta hur fjärilsfaunan på en viss 
plats förändras från år till år, både i 
antal och i artsammansättning. För 
att skattningarna ska vara jämför-
bara år från år är det viktigt med en 
bestämd metodik och konsekvent 
inventering. Med hjälp av data från 
landets alla punkter och slingor går 
det sedan att se hur fjärilsfaunan 
ändras över tiden. Dessutom kan 
man se närmare på hur exempelvis 
naturvårdsinsatser påverkar fjärils-
faunan genom att jämföra lokala 
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trender med trender för Sverige som 
helhet.  

Premiäråret över förväntan 
Inför säsongen år 2010 var målet att 
lyckas inventera 30 slingor i landet. 
Intresset att hjälpa till i arbetet var 
betydligt större än så. Första årets 
övervakning resulterade i rapporter 
från hela 59 slingor och 109 punkt-
lokaler, nära sex gånger fl er lokaler 
än vi vågat hoppas på. Slingorna 
och punkterna är spridda över hela 

landet, från Malmö i söder upp till 
Luleå i norr. De fl esta lokalerna 
fanns i södra och mellersta Sverige 
men ett aktivt arbete att engagera 
fl er intresserade i norra Sverige på-
går. I april 2011 var antalet slingor 
uppe i 82 och antalet punkter 154. 
Antalet rapportörer under premiär-
året var 117 stycken och Svensk 
Dagfjärilsövervakning har räknat 
in strax under 30 000 fjärilar av 83 
arter. I övervakningen ingår, förutom 
våra drygt 110 regelbundet påträf-
fade dagfjärilsarter, även landets sju 
arter bastardsvärmare. Bastardsvär-
marna är visserligen inte dagfjärilar 
systematiskt sett, men fl ertalet är 
hotade. De har liknande ekologi som 
dagfjärilar och därför inkluderas de i 
undersökningen. 

Tack vare god täckning på fl era 
håll gav redan premiäråret en bra 
bild av lokala förekomster av exem-
pelvis svartfl äckig blåvinge. 

Trender på artnivå
Med enbart en säsongs data är det 
ännu för tidigt att uttala sig om 
trender bland landets olika arter. 

Vissa fjärilar hade ett ovanligt bra 
år 2010, till exempel den silver-
streckade pärlemorfjärilen, som sågs 
i hela 1320 exemplar. 
 Flera andra spännande fynd 
fi nns i Svensk Dagfjärilsövervak-
nings årsrapport för 2010 som 
bland annat visar kartor, fl ygtider 
och vädret för det gångna fjärils-
året (se Läs mer). De olika årens 
data kommer successivt att börja 
analyseras med samma metodik för 
att mäta populationstrender som 
används av Svensk Fågeltaxering 
och andra nationella övervaknings-
program runt om i Europa. För 
fjärilar och andra insekter är just 
den årliga skattningen viktig för att 
kunna upptäcka och följa trender i 
populationernas storlek och utbred-
ning. Vissa arter varierar i två- elle r 
fl erårscykler, vissa är känsliga för 
variation i vädret, vissa ökar eller 
minskar så långsamt att det är 
svårt att upptäcka trender med 
korta obser vationsserier. Till detta 
kommer att lokala utdöenden och 
nykolonisation av lämpliga miljöer 
även kan få vissa arters utbredning 
att växla mellan åren.  

INVENTERA MED SLINGA ELLER PUNKTLOKAL

Svensk Dagfjärilsövervakning använder två olika standardiserade metoder för övervakning: slingor 

och punkter. En slinga är ca 1–3 km lång och vandras i lugn promenadtakt medan man räknar 

de fjärilar som man ser. På en punktlokal räknas de fjärilar man ser på 15 minuter inom 25 

meter från en bestämd mittpunkt. Både slingor och punkter föreslås av inventerarna själva i 

samråd med projektet och besöks 3–7 gånger årligen mellan 15 april och 15 september. Utförli-

gare beskrivning av metoderna fi nns i Svensk Dagfjärilsövervaknings årsrapport för 2010 och på 

hemsidan www.dagfjarilar.lu.se.

FLER PROJEKT SOM FÖLJER VÅR 
DAGFJÄRILSFAUNA

Det fi nns fl er verksamheter än Svensk 

Dagfjärilsövervakning som arbetar med att 

samla in data om våra fjärilar. 

• Inom Nationell Inventering av Landska-
pet i Sverige (NILS) inventerar Sveriges 

lantbruksuniversitet dagfjärilar och 

studerar många andra aspekter av jord-

brukslandskapets biologiska mångfald. 

Lokaler inventeras vart femte år i ett 

rullande schema.

• Ett gemensamt regionalt delprogram för 

dagfjärilsövervakning i ängs- och betes-

marker drivs av sex länsstyrelser i södra 

och mellersta Sverige. Länsstyrelsernas 

övervakning baseras på en förtätad vari-

ant av NILS metodik och kompletteras 

med frivilliga slingor motsvarande dem 

inom Svensk Dagfjärilsövervakning.  

• Faunaväkteriet startade 2010 och följer 

bland annat utvalda, hotade dagfjärils-

arter. Faunaväkteriet är ett samarbete 

mellan ArtDatabanken och Sveriges 

Entomologiska Förening. 

• Artportalen, som drivs av Art-

Databanken, samlar in observationer 

från frivilliga rapportörer.

> MER INFORMATION

• Svensk Dagfjärilsövervakning 

www.dagfjarilar.lu.se

• Länsstyrelsernas gemensamma 

delprogram: 

nicklas.jansson@lansstyrelsen.se 

(Öster götland), 

helena.rygne@lansstyrelsen.se 

(Örebro)

• Faunaväktarna 

www.artdata.slu.se/faunavaktare.asp 

• Artportalen

  artportalen.se/bugs

y Svartfl äckig blåvinge. y Blomvisslare.
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Fjärilarna berättar
De senaste åren har dagfjärilar 
uppmärksammats som värdefulla in-
dikatorer på de miljöer de är knutna 
till och även på miljöförändringar 
i vidare bemärkelse. Deras snabba 
generationstid, höga reproduktions-
förmåga och klimatkänslighet gör 
dagfjärilarna till utmärkta exempel 
på en djurgrupp som svarar snabbt 
på en föränderlig miljö. I Europa 
fi nns nationella övervakningspro-
gram i 14 länder med ytterligare 
fem länder, bland andra Danmark 
och Norge, på väg att ansluta sig. 
Nyligen kom den senaste upplagan 
av den europeiska fjärilsindikatorn 
för gräsmarksarter och den visar en 
kraftig nedgång för många dagfjä-
rilar knutna till gräsmarker. Denna 
och fl era andra indikatorer, som 

baseras på nationella fjärilsövervak-
ningsdata, tas fram av det europiska 
nätverket Butterfl y Conservation 
Europe som Svensk Dagfjärilsöver-
vakning är en del av. Från och med 
2012 kommer svenska dagfjärilsdata 
att inkluderas i dessa analyser. 
 Sveriges dagfjärilsfauna kommer 
nu tack vare dagfjärilsövervakningen 
att kunna spela en ny och viktig roll 
i förståelsen för vilka faktorer som 
hotar eller gynnar Europas dagfjäri-
lar.

 LARS PETTERSSON, 
lars.petterson@biol.lu.se

Biologiska institutionen, Lunds universitet 

> Puktörneblåvinge.

Kartfjäril, Araschnia levana
(n=217)

Rapsfjäril, Pieris napi
(n=1597)

UTBREDNINGSMÖNSTER OCH FLYGTIDER BERÄTTAR

Fjärilarnas utbredning och fl ygtid ger värdefull kunskap. Kartfjärilen kom 

till Sverige så sent som på 1980-talet men påträffas nu så långt norrut som 

i Uddevallatrakten. En annan art, rapsfjärilen, fl yger nu i Storbritannien i 

genomsnitt 18 dagar tidigare på våren än när den brittiska fjärilsövervak-

ningen startades för 33 år sedan. 

 Både kartfjärilen och rapsfjärilen fi nns med i fjärilsövervakningen 2010. 

Röda prickar visar lokaler där arten observerats, fyrkanter visar kartblad med 

minst en observation, ju fl er observationer desto kraftigare skuggad ruta (se 

teckenförklaringen, siffrorna anger antal under säsongen 2010). Stapel-

diagrammet visar fördelningen av alla observationer under året.
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Vildsvinens expansion och ökningstakt under det senaste decenniet saknar motsvarighet när 

det gäller större vilt i Sverige. Det är en inte helt problemfri utveckling. Viltförvaltningen måste 

väga skador inom jordbruk och trafi k mot till exempel jaktliga värden och biologisk mångfald. 

! GUNNAR JANSSON OCH JOHAN MÅNSSON, SLU

Övervakning av vildsvin 
en utmaning

VILDSVINEN HAR TROLIGEN utro-
tats åtminstone ett par gånger 

tidigare i Sverige, bland annat under 
1700-talet. Efter ett riksdagsbeslut 
1987 räknas de som en del av vår 
svenska fauna, vilket innebär att 
de ska förvaltas så att populations-
storlek och hälsostatus är långsiktigt 
säkrad. Dagens vildsvinspopulation 
härstammar till stora delar från de 
under 1980-talet förrymda vildsvin 
som fanns i Södermanland. Artens 
expansion sedan dess har knappast 
gått någon förbi. 

Vildsvinens huvudsakliga utbred-
ning är idag i Götaland och delar av 
Svealand, främst söder om motor-
leden E18 och upp i Roslagen. De 
tätaste populationerna återfi nns i 
östra och sydöstra Götaland, men 

expansion pågår nu i stora delar av 
västra Götaland. 

Ris och ros 
Vildsvinens framfart har debatterats 
fl itigt både i media och vid otaliga 
möten under senare år, oftast med 
fokus på de problem de orsakar för 
lantbruk, privatpersoner och natur-
reservat. Skadorna på jordbruks-
grödor, som kan orsaka betydande 
ekonomiskt bortfall, har uppmärk-
sammats allra mest. I dagsläget ges 
ingen ersättning till lantbrukare för 
skador orsakade av jaktbart vilt, 
utan grundregeln är att sådana pro-
blem ska regleras genom jakt. 

Även andra aktörer gör sin röst 
hörd i vildsvinsfrågan, där ytter-

ligare kritiska meningar gäller till 
exempel trafi ksäkerhet och att 
många faktiskt är rädda för vildsvin. 
En stor del av jägarkåren ser å andra 
sidan arten som ett attraktivt vilt.

Direkt och indirekt betydelse för 
andra arter  
När det gäller vildsvinens tänkbara 
effekter för andra arter fi nns både 
positiva och negativa exempel. Både 
europeiska och en tidigare svensk 
studie indikerar till exempel att vild-
svinsbök kan öka artrikedomen på 
landskapsnivå genom att utrymme 
skapas för störningsgynnade växter 
som ängsgröe, smörblomma och 
svampar. Å andra sidan kan vildsvin 
vara tämligen effektiva boplundrare 

• Utfodringen av vildsvin är tämligen 
utbredd och kan vara en orsak till en 

stark tillväxt via till exempel ökad 
överlevnad bland kultingar. Detta är 
dock inte bekräftat i svenska studier.



och reducera framgången för mark-
häckande fåglar.

Det tycks inte fi nnas någon uppen-
bar konkurrens mellan vildsvin och 
annat större vilt, utan de förekommer 
ofta tillsammans med till exempel 
både rådjur och dovhjort i täta stam-
mar. Flera har påpekat att vildsvinen, 
åtminstone kultingarna, borde vara 
attraktiva bytesdjur för vargen. Men 
för närvarande sammanfaller dessa 
arters etableringar knappast alls.

Yrvaken förvaltning
Viltförvaltningen har på fl era håll 
i landet överraskats av vildsvinens 
snabba tillväxt. Mellan 2000 och 
2009 ökade den årliga avskjutning-
en med i snitt 31 procent, och ändå 
ökade antalet djur (se Fakta). Trots 
att vildsvinen får jagas under större 
delen av året och hjälpmedel tillåts, 
till exempel belysning vid åtelplatser, 
upplever många att avskjutningen 
ändå inte håller jämna steg med 
tillväxten.

Om avskjutningen under kom-
mande år fortsätter att bestå av 
främst årsgamla vildsvin och ligga 
kring 40 000–60 000 djur per sä-
song, kommer populationen troligen 
att fortsätta växa. Hårda vintrar 
med mycket snö långt fram på våren 
kan minska kultingarnas överlevnad 
och påverka populationens utveck-
ling enstaka år. 

Utmaningar för förvaltningen 
Om förvaltningen skulle sträva 
efter att minska vildsvinens tillväxt-
takt och/eller populationsstorlek 
kan man spekulera i hur detta kan 
åstadkommas. Jakttrycket på galtar 
respektive suggor i olika ålder påver-
kar populationsutvecklingen, liksom 
det totala antalet djur som skjuts. 
Det effektivaste sättet att minska 
ökningen är att bedriva jakt på 
vuxna hondjur. Här fi nns dock fl era 
både praktiska och etiska aspekter 
att överväga. Dels är könsbestäm-
ning av vildsvin inte alltid enkel, dels 
är suggor med kultingar fredade från 
jakt och dessutom är det generellt 
sett olyckligt att skjuta undan er-
farna ledarsuggor. En riktad jakt på 
vuxna hondjur är alltså problema-
tisk. Det innebär att fl er ungdjur och 
galtar i stället måste skjutas om må-

FAKTA

Vildsvin är inte revirhävdande utan har överlappande hemområden. Hemområdenas storlek 

ligger i Sverige kring 1 000–2 000 ha på årsbasis. De fl esta vuxna hondjur, men bara 

äldre galtar, deltar i reproduktionen med en genomsnittlig kullstorlek på 4,5 kultingar. 

Livslängden överstiger sällan 5–6 år, alltså rätt kort för ett så stort djur. Den dominerande 

dödsorsaken i Sverige är jakt.

 Vildsvinen är allätare men huvuddelen av den naturliga födan består av växter, rötter, 

mask och insekter. Artens utbredning norrut begränsas troligen av möjligheterna att hitta 

föda på vintern, det vill säga hur länge tjälen håller i sig eller marken täcks med mycket 

snö. 

 Via artspecifi ka data över bland annat reproduktion, kombinerat med avskjutningsdata 

det senaste decenniet, har vildsvinens biologiska tillväxttakt (utan jakt) i Sverige beräknats 

till 48 procent per år. Det innebär teoretiskt sett att populationen nästan kan fördubblas på 

två år.

 På motsvarande sätt beräknades den svenska populationen år 2010 omfatta cirka 

160 000 vildsvin. Rekonstruktion av troliga populationsstorlekar via avskjutningsdata visar 

att populationen kan ha minskat med en fjärdedel sedan 2009. Här spelar både ett ökat 

jakttryck på hondjur in och att vi nu haft två tämligen stränga vintrar i följd.
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y Fältarbete med mätning av vildsvinsskada 
i sädesfält.

y Vildsvinens ungefärliga utbredning i 
Sverige. De förekommer i ett brett bälte 
längs södra Sveriges ostkust och inåt 
landet. I Södermanland och delar av 
Småland, Blekinge och Skåne fi nns täta 
populationer.
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let är att sänka stammen. Vid sidan 
av eventuellt ändrade strategier från 
myndigheternas sida för den vanliga 
jakten, låg under våren 2011 även 
ett förslag om fångstredskap för fäll-
fångst av vildsvin ute på remiss. 

En annan sak som debatteras är 
utfodringen. Den görs av enskilda 
för att öka tätheten, locka vildsvinen 
från åkermark och för jaktens skull. 
Utfodringen antas ha bidragit till den 
höga tillväxttakten och sker tyvärr 
ibland med mindre lämpliga livs-
medel, så som kanelbullar och godis, 
och kan även ha indirekta effekter på 
andra arter än just vildsvinen. 

Övervakningsbehov   
Det fi nns många skäl att utveckla 
inventeringsformerna för svenska 
vildsvin, både i ett nationellt och lo-
kalt perspektiv. Motiven för att följa 
upp vildsvinens antal och framfart 
är i dagsläget kanske främst att följa 
problemen de orsakar. Kunskap 
kring skadornas typ och omfattning, 
liksom kostnader för detta, är minst 
lika eftertraktad som data över 
populationens storlek. Ytterligare ett 
skäl till förbättrad övervakning är 
vildsvinens potential som spridare 
av svinpest. 

Den i dagsläget bästa informa-
tionen om utbredning som fi nns är 
avskjutningsstatistik (sammanställs 
regionalt av Svenska Jägareförbun-
det). Information kommer dessutom 
via de prover från skjutna vildsvin 
som sänds till Statens veterinär-
medicinska anstalt (SVA) för trikin-
test. Dessa uppgifter är viktiga, men 
speglar främst antal och sjukdoms-
status hos redan skjutna djur. 
Svenska Jägareförbundet diskuterar 

även möjligheten att införa rappor-
teringsplikt per jägare/jaktlag för 
skjutna vildsvin, alltså lika detaljerat 
som för älg och kronhjort. 

Över lag råder ett stort behov av 
bra övervakning av vildsvin. Hur 
denna ska utformas på nationell 
nivå är långt ifrån klart och förut-
sätter tydliga mål. Vill man bara ha 
kontroll över artens utbredning och 
en grov bild av populationstrenden 
räcker avskjutningsstatistiken långt. 
Ska systemet även spegla täthet 
eller lokala variationer behövs nya 
inventeringmetoder. Upplösningen i 
exempelvis Naturvårdsverkets riks-
täckande biotop- och artinventering 
NILS är tyvärr alltför trubbig i både 
tid och rum. 

Pågående forskning 
Inom ett pågående projekt vid 
Grimsö forskningsstation utvecklas 
bland annat praktiskt användbara 
inventeringsmetoder för vildsvin. 
Det är ingen enkel sak, vilket kan 
tyckas märkligt för ett så pass stort 
djur. Flera vanliga metoder för att 
skatta viltpopulationer fungerar inte 
för vildsvin. Det beror på artens 
ekologi och beteende, som till exem-
pel att de lever i fl ock och det därför 
är svårt att räkna enskilda djur eller 
spår, att de är nattaktiva och att de 
dessutom är allätare, vilket gör att 
deras spillning ofta bryts ner fort.

Några testade metoder verkar 
lovande för att ge goda populations-
index, exempelvis användning av 
strategiskt placerade s.k. åtelkame-
ror med rörelsedetektor. Gemensamt 
för de metoder som provas är att 
de gäller lokala inventeringar, som 
enstaka jaktlags- eller jaktvårdsom-

råden. Om målet är mer detaljerade 
data än enbart förändring mellan 
år, till exempel en skattad siffra för 
populationens storlek, blir arbets-
insatsen med dagens metoder ofta 
orimlig för större arealer. 

Framtiden
Vildsvinsstammens utveckling är en 
komplex utmaning för förvaltningen 
där de framtida strategierna inte 
bara påverkas av artens ekologi. 
Här måste dessutom, precis som för 
de stora rovdjuren, fl era aspekter tas 
med i beräkningen.  Det handlar om 
effekterna på jordbruket, effekter 
på trafi ksäkerheten samt på vilket 
sätt vildsvinen i praktiken bäst kan 
övervakas.

 GUNNAR JANSSON 

gunnar.jansson@slu.se 
 
 JOHAN MÅNSSON 
johan.mansson@slu.se 

Grimsö forskningsstation & Viltskadecenter, 

Institutionen för ekologi, SLU
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y Vildsvinen är inte alltid välkomna gäster i jordbrukslandskapet. 
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ICOS – Integrated Carbon Observation System – är en ny europeisk forskningsinfrastruktur 

för studier av växthusgaser i Europa och angränsande regioner. Svenska ICOS arbetar bland 

annat för att ta reda på hur Sveriges totala växthusgasbudget ser ut. Projektet kommer att 

stärka svensk växthusgasrelaterad forskning. Resultaten kommer att ligga till grund för miljö- 

och klimatarbete på nationell och regional nivå.  

! MARGARETA HELLSTRÖM, ANDERS LINDROTH & MAJ-LENA LINDERSON, LUNDS UNIVERSITET 

ICOS – en ny infrastruktur för 
forskning om växthusgaser

DET FINNS STARKA kopplingar mel-
lan den globala kolcykeln och 

klimatsystemet, med både naturliga 
och antropogena källor till de vikti-
gaste växthusgaserna koldioxid och 
metan. Samtidigt fungerar skogar 
och hav som sänkor för växthusga-
ser, och bidrar därmed till att minska 
deras koncentration i atmosfären. Vi 
känner i dag relativt väl till många 
av de processer som styr upptag och 
utsläpp av växthusgaser från hav, 

mark och vegetation och därmed 
påverkar klimatet. Men detaljerna 
kring hur utbytet av växthusgaser 
i sin tur svarar på förändringar i 
klimat, artsammansättning eller 
markanvändning på lokal och regio-
nal nivå är fortfarande långt ifrån 
klarlagda. Hur stor variation som 
fi nns i ekosystemens kolbalans, både 
mellan olika platser och mellan olika 
år, är också viktigt att veta. Därför 
är det nödvändigt att utbytet av 

växthusgaser mellan atmosfären och 
fl era olika vegetationstyper studeras 
under lång tid – 20 år eller mer. 

Förutom bidraget till ”allmänna 
ekosystemstudier” är systematiska 
mätningar av växthusgaser i atmos-
fären en viktig del av miljöövervak-
ningen. Det gäller inte minst med 
tanke på kontrollen av internationel-
la åtaganden om till exempel minsk-
ning av koldioxidutsläpp. Men det 
är inte bara en total bild av utsläp-

• Dimman lättar över skogen 
i Norunda en tidig morgon i 

september. Bild från en av ICOS 
övervakningsstationer.
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pen som är intressant – det blir allt 
viktigare att skilja mellan mänskliga 
och naturliga bidrag. Dessutom vill 
man kunna visa var växthusgaserna 
släpps ut och var de tas upp, liksom 
hur detta varierar under året. 

För Sveriges del innebär detta att 
vi behöver kunna redogöra för:
• direkta källor – till exempel för-

bränning av fossila bränslen
• mer diffusa källor – till exempel 

jordbruk och avskogning 
• upptag och utsläpp från vegetatio-

nen i ”semi-naturliga” ekosystem 
– till exempel skogar, hedar och 
våtmarker.

Sveriges ICOS-stationer
Totalt kommer sex fältstationer att 
ingå i det svenska nätverket. Alla 
kommer att utrustas med instrument 
för studier av växthusgasutbytet från 
det lokala ekosystemet. Tre av sta-
tionerna kommer också att utrustas 
med cirka 150 meter höga master 
med utrustning för atmosfärsmät-
ningar (se karta på sidan 24).

Det viktigaste kriteriet för var 
stationerna ska placeras har varit att 
täcka upp typiskt svenska förhål-
landen och biotoper. I ett europe-
iskt ekosystemperspektiv fi nns det 
mycket som är unikt med Sverige 
och Skandinavien, till exempel våra 
boreala skogar och subarktiska 
tundror. Det är just på våra bredd-
grader som de snabbaste och största 
effekterna av de pågående klimat-
förändringarna kan förväntas. 

Sveriges yta domineras av gran- 
och tallskogar. Därför har tre sta-
tioner placerats i produktiv brukad 
skogsmark, nämligen vid Svartberget 
(Västerbotten), Norunda (Uppland), 
och Hyltemossa (Skåne). Skandina-
vien täcks också av stora våtmarker 
och därför ligger två av fältstationer-
na vid sådana: Stordalen (Lappland) 
och Degerö (Västerbotten). Storda-
len ligger dessutom i det känsliga 
subarktiska Abisko-området, där 
permafrosten nu börjar försvinna i 
allt snabbare takt. Slutligen kommer 
en fältstation, Lanna (Västergöt-
land), att placeras på jordbruksmark 
där bland annat påverkan av olika 
gödslings- och bruksmetoder på 
utsläppen av lustgas och koldioxid 
kan studeras i detalj. 

Så fungerar ICOS-stationerna
Alla stationer i ICOS-nätverket 
kommer att utrustas med mätinstru-
ment av hög kvalitet enligt en ge-
mensamt utarbetad specifi kation för 
att säkerställa att observationerna 
håller hög noggrannhet. Mätningar 
och kalibreringar ska följa detalje-
rade standardiserade protokoll för 
att garantera en jämn datakvalitet. 
Fältstationerna kommer att vara 
fullt utrustade med el, internet och 
personal året runt. Mätprogrammet 
kommer att stöttas av analyslabo-
ratorier och temacentra som drivs 
gemensamt av medlemsländerna 
anslutna till ICOS EU. 

Vid atmosfärsstationer (ATM) 
samlas luftprover in en bit upp i det 
så kallade gränsskiktet, vanligen 
på något hundratal meters höjd 
över marken. På den nivån beror 
koncentrationerna av växthusgaser 
inte direkt på lokala förhållan-
den vid marken, utan refl ekterar 
utsläpp och upptag från ett större 
område. Vädermönster och vind-
rörelser transporterar luftpaket 
förbi atmosfärsstationens gasintag, 
ofta från hundratals eller tusentals 
kilometers avstånd. Från intaget 
leds gasen kontinuerligt ner till en 
mätplats där koncentrationerna av 

ICOS

ICOS – Integrated Carbon Observation 

System – är en ny europeisk infra-

struktur för forskning om växthusgaser. 

Systemet syftar till att ge mätdata och 

annan information för att så exakt som 

möjligt kunna beräkna växthusgasbalan-

sen i Europa och angränsande regioner. 

ICOS ska även förbättra förståelsen för 

de processer och mekanismer som styr 

ekosystemens samspel med klimatet. 

 Nu byggs ICOS upp som ett nätverk 

av standardiserade mätstationer som 

långsiktigt och med hög precision och 

noggrannhet ska mäta koncentrationer 

och fl öden av växthusgaser i atmosfären. 

Utifrån mätdata kan forskare så beräkna 

hur stora de naturliga fl ödena av växt-

husgaser till och från ekosystem är, och 

jämföra dessa med vad som kommer 

från förbränning av fossila bränslen. 

 EU-kommissionen stöttar planerings-

fasen av projektet. Sedan är det upp till 

enskilda medlemsländer att fi nansiera 

själva genomförandet, inklusive byg-

gandet av mätstationer, gemensamma 

laboratorier och temacenter. För närva-

rande är 17 länder partners i ICOS EU. 

Förutom Sverige deltar även Belgien, 

Danmark, Finland, Frankrike, Irland, 

Israel, Italien, Nederländerna, Norge, 

Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, 

Storbritannien, Tjeckien och Tyskland. 

Svenska ICOS

I Sverige stöttar Vetenskapsrådet 

uppbyggnad och drift av den svenska 

delen av ICOS. Rådet har initialt gett 

fi nansiering för fem år, men avsikten är 

att projektet ska kunna drivas under en 

längre tidsperiod. 

 Svenska ICOS är ett samarbete 

mellan Lunds universitet, Göteborgs 

universitet, Sveriges lantbruksuniversitet 

(SLU), Abisko naturvetenskapliga sta-

tion (under ledning av Polarforsknings-

sekretariatet) och Stockholms univer-

sitet. Projektledare är professor Anders 

Lindroth, Lunds universitet. 

y En schematisk illustration av hur en kom-
binerad ICOS-mätplats kan se ut: I toppen av 
den höga masten (på 100–150 meters höjd) är 
gasintag och mätutrustning för atmosfärsmät-
ningar placerade (ATM), medan majoriteten 
av instrumenten för mätningar av det lokala 
ekosystemet är monterade strax ovanför träd-
topparna (ECO). Dessutom utförs mätningar 
av nederbörd, marktemperatur, biomassatill-
växt etc. i nära anslutning till masten.
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Atmosfärisk station

Ekosystemstation

Hyltemossa

Lanna

Norunda

Degerö
Svartberget

Stordalen

Lanna
Odlingsmark

y Kartan visar placeringen av mätstationerna inom 
Svenska ICOS nätverk. Alla sex mätplatserna kom-
mer att vara värdar för en ekosystemstation. De tre 
skogsstationerna, markerade med vimplar, kommer 
därtill att utrustas med atmosfärsstationer placerade i 
höga master. Cirklarna indikerar de ungefärliga upp-
tagningsområdena runt varje atmosfärsstation. Kar-
tans färger representerar marktäcketyp: grönt=skog, 
gult=jordbruksmark, rött=bebyggelse, beige=kalfjäll, 
lila=våtmark.

Stordalen
Subarktisk våtmark

Svartberget
Boreal tall- och granskog

Hyltemossa
Boreal granskog

Degerö
Boreal våtmark

Norunda
Boreal tall- och granskog



SKOG & MARK 2011   25

projekt, till exempel inom meteoro-
logi, biologisk mångfald, mark- och 
jordstudier, kvävenedfall och hy-
drologi. Detta samarbete förväntas 
leda till starka synergieffekter, till 
exempel möjlighet att studera hur 
olika fenomen i miljö och ekosystem 
växelverkar med varandra och med 
klimatsystemet. 

 MARGARETA HELLSTRÖM 

margareta.hellstrom@nateko.lu.se 

 ANDERS LINDROTH 
anders.lindroth@nateko.lu.se

 MAJ-LENA LINDERSON 
maj-lena.linderson@nateko.lu.se

Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC), 

Lunds universitet

 

> MER INFORMATION

• ”ICOS, ett nät av mätstationer för 

klimatforskning” – presentation på 

Vetenskapsrådets webbplats 

www.vr.se (under Forskning vi stöd-

jer>Forskningsmiljöer>Omfattande 

infrastrukturer)

• ”Skogens kolbalans bestäms av 

upptag och utsläpp” – Achim Grelle 

i Formas Fokuserar: Sverige i nytt 

klimat – våtvarm utmaning (Formas 

Fokuserar 16, Formas, Stockholm 

2010, ISBN 978-91-540-6040-5)

• Svenska ICOS webbplats 

www.icos-sweden.se

• ICOS EU:s webbplats 

www.icos-infrastructure.eu

> INFORMATION OM ICOS STATIONER

Mer information om de olika stationerna 

kan fås från följande kontaktpersoner: 

• Achim Grelle, SLU (Svartberget), 

 achim.grelle@slu.se 

• Christer Jonasson, Polarforsknings-

sekretariatet (Stordalen), 

 christer.jonasson@ans.kiruna.se 

• Leif Klemedtsson, Göteborgs univer-

sitet (Lanna), leif.klemedtsson@dpes.

gu.se

• Anders Lindroth, Lunds universitet 

(Norunda och Hyltemossa), 

anders.lindroth@nateko.lu.se

• Mats B. Nilsson, SLU (Degerö), 

mats.b.nilsson@slu.se

y Uppskattad total koldioxidbudget för Europa under sommarmånaden juli år 2002 
(vänster) och 2003 (höger), beräknat med modellen LSCE AN v2.1. Blå områden, som till 
exempel i större delen av Skandinavien, representerar sänkor för koldioxid med ett netto-
upptag, medan gul och röd skuggning markerar de områden där betydligt mer koldioxid 
släpptes ut i atmosfären än vad som togs upp. I kontrast till det genomsnittliga året 2002, 
fi ck den kraftiga värmeböljan 2003 en dramatisk effekt på ekosystemens förmåga att absor-
bera koldioxid under växtsäsongen. Från Carboscope (www.carboscope.eu).

mer avancerade syntesdataproduk-
ter som, förutom inom forskningen, 
kan användas av intressenter på 
många olika nivåer, allt ifrån politi-
ker, myndigheter och tjänstemän till 
intresseorganisationer, näringslivet 
och allmänheten. 

Koldioxidkartorna visar exempel 
på en typ av dataprodukt i kartform 
så som den hittills sett ut. De visar 
en jämförelse av Europas totala 
koldioxidbudget för sommarmåna-
den juli under åren 2002 och 2003. 
Medan växtsäsongen under 2002 
var normal, med koldioxidupptag 
i stora delar av Europa, så innebar 
den kraftiga värmeböljan under 
2003 att stora delar av kontinenten 
blev en kraftig källa för koldioxid. 
Värdena har beräknats med atmos-
färsdata från dagens relativt glesa 
nätverk av mätstationer. Noggrann-
heten och den rumsliga upplösning-
en för en sådan modell är i hög grad 
beroende av kvaliteteten på gasdata 
och fördelningen av mätstationer. 
Målet för ICOS är att producera en 
daglig kartläggning av källor och 
sänkor i skala ner till ca 10 km – 
alltså mycket bättre än vad som är 
möjligt för närvarande (se fi guren 
nedan).

Mätningarna får 
ännu bredare användning
Mätstationerna inom ICOS ska, för-
utom för de egna programmen för 
mätning och övervakning av växt-
husgaser, även fungera som värdar 
för andra kortsiktigare forsknings-

vissa gaser som koldioxid, metan 
och kolmonoxid mäts. Dessutom 
tas regelbundet luftprover för senare 
laboratorieanalys av ovanligare ga-
ser som svavelhexafl uorid och olika 
radioaktiva isotoper. 

Ekosystemstationer (ECO) är 
inriktade på att beskriva det lokala 
ekosystemets utbyte av växthusgaser 
(inklusive vattenånga) – och energi 
– med atmosfären. Koncentrationer 
och fl öden av vattenånga och koldi-
oxid, men även metangas och i före-
kommande fall lustgas, mäts precis 
ovanför ekosystemet. Dessutom 
registreras kortvågig och långvågig 
strålning, vindhastighet och vind-
riktning, lufttemperatur, nederbörd 
och andra meteorologiska paramet-
rar. Även egenskaper hos marken 
och vegetationen mäts regelbundet. 
Bland annat mäts marktemperatur, 
markvattenhalt och biomassatill-
växt fl era gånger per dag. Kol- och 
kvävehalten i mark och biomassa, 
liksom mängden bladyta per kva-
dratmeter, mäts någon eller några 
gånger per år. 

Data och resultat fritt tillgängliga 
Alla data från fältstationerna som 
ingår i ICOS-nätverket kommer att 
samlas i en fritt tillgänglig, central 
databas. Mätdata i sig är av stort 
intresse för många olika forskar-
grupper. De får tillgång till ett 
unikt, standardiserat och långsiktigt 
datamaterial från viktiga ekosystem 
över hela Europa. Ett minst lika 
viktigt mål för ICOS är att ta fram 
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Överallt i naturen syns spår av mänsklig aktivitet. Jordbruk, skogsbruk och fi ske påverkar den 

svenska fl oran och faunan mer än någonting annat. Dessutom börjar klimatförändringarna få 

märkbara effekter på miljön. Monitor 22 speglar en biologisk mångfald under oupphörligt hot 

från människan.  

! LENA VÄNGSTAM 

Biologisk mångfald 
i blickpunkten

I VINTER ÄR DET dags för nummer 
22 av Monitor, Naturvårdsverkets 

uppskattade och populärvetenskap-
liga bokserie om olika miljöfrågor. 
Ständig författare är Claes Bernes, 
tillika upphovsman och drivande 
kraft. Det kommande numret hand-
lar om biologisk mångfald, ett tema 
som senast togs upp 1994 i den så 
kallade landstudien, Monitor 14. 

Sedan dess har det hänt en hel 
del inom området. Framför allt har 
kunskapen blivit större. Numera 
övervakas våtmarker med hjälp av 
satellit. Stickprov av landskapet 
fl ygbildsövervakas regelbundet ge-
nom NILS, Nationell Inventering av 
Landskapet i Sverige, och bilderna 
kompletteras av detaljstudier på 

plats. Omfattande inventeringar av 
kärlväxter och häckfåglar har pågått 
i många år, dagfjärilar övervakas nu 
i hela landet och andra insekter och 
spindlar står på tur. Men precis som 
tidigare syns effekter av människans 
aktiviteter överallt.

– Naturen står under ständigt tryck 
från människan, säger Claes Bernes. 
Det är inte mycket som är orört.

I den svenska fjällvärlden betar 
samernas 275 000 renar och sätter 
sina tydliga spår i landskapet. Vårt 
odlingslandskap skulle över huvud 
taget inte fi nnas om inte människan 
brukat jorden i generationer. Kanske 
är det ofrånkomligt att vår miljö 
ständigt förändras av mänsklig 
verksamhet?

– Man kan kanske inte konservera 
allt utan ha en viss öppenhet för för-
ändringar i kultur- och naturmiljön. 
Det är en svår avvägning, resonerar 
Claes Bernes. 

Jord- och skogsbruk är fortfa-
rande det som påverkar den svenska 
fl oran och faunan mest. Förore-
ningar har haft en viss inverkan 
på naturen men nu är det främst 
klimatförändringarna som är ett 
växande problem. Mest märkbart är 
det i fjällen där förändringarna är 
synliga för blotta ögat. Trädgränsen 
klättrar uppåt, kalfjällsområden 
krymper och snön smälter där den 
tidigare legat året om. Hela ekosys-
tem rubbas. Visserligen ökar mång-
falden i fjällen när nya arter vandrar 



in från låglandet men de tränger 
undan andra örter och insekter som 
trivs på kalfjället.

– För dem är framtidsutsikterna 
dystra, säger Claes Bernes. Om 
klimatförändringarna fortsätter lär 
delar av den genuint alpina fl oran 
och faunan i Sverige försvinna. 

Skog och skogsbruk i förändring
När årsmedeltemperaturen stiger rör 
sig hela klimatzoner norrut. Redan 
nu sprider sig hassel och ek längs 
Norrlandskusten och i Sydsverige 
observeras fåglar och fjärilar som 
kommit in söderifrån. 

Flyttfåglar anländer tidigare på 
våren och trädens lövsprickning och 
blomning börjar tidigare. 

Skogarnas tillväxt gynnas av 
värmen samtidigt som klimatföränd-
ringarna skulle kunna föra med sig 
mer bränder och stormar och ökade 
angrepp från svampar och insekter. 

Förändringarna är förhållandevis 
snabba och alla arter hänger inte 
med. Få växter klarar att fl ytta sina 
utbredningsområden mer än tio mil 
på hundra år, träd klarar normalt 
bara 2–3 mil. Och då gäller det att 
ha någonstans att fl ytta. 

Två tredjedelar av Sverige är 
täckta av skog men nästan all skog 
är avverkad någon gång. Endast 
några få procent räknas som natur-
skog eller urskog, alltså skog som 
inte är nyligen avverkad eller som är 
helt orörd av skogsbruket. Många 
rödlistade arter är i dag hänvisade 
till reservat och skog med en riktigt 
rik biologisk mångfald fi nns det 
bara spridda fl äckar kvar av. Och 
ju glesare det blir mellan fl äckarna 
desto svårare blir det för känsliga 
arter att fl ytta på sig när villkoren 
försämras. 

Arterna blir alltså trängda från 
fl era håll. Livsmiljön påverkas av 
klimatförändringarna samtidigt som 
skogsbruksmetoderna försämrar 
både deras livsmiljö och möjlighet 
att sprida sig. 

– Nu hänger mycket på skogs-
näringens vilja att balansera lönsam-
het och omtanke om naturen, säger 
Claes Bernes. Runt 1990 kunde na-
turvårdarna glädjas åt att näringen 
börjat visa mer miljöhänsyn. Men 
den trenden har vänt på senare år.

Andelen avverkningar som inte 

uppfyller lagens krav bedöms ha 
ökat och full hänsyn till biotoper 
som kräver extra hänsyn tas i 
mindre än hälften av fallen. Attityd-
förändringen har bland annat inne-
burit mer gödsling, mer snabbväx-
ande contortatall och fl er hyggen 
där även hålträd och lövträd huggs 
ned. Mindre än två procent av den 
produktiva skogsmarken utanför 
det fjällnära området är fredad från 
skogsbruk genom olika formella 
skyddsåtgärder. Skogsnäringen 
förespråkar att naturvård hellre ska 
ske på frivillig väg och att skogs-
ägarna själva ska bestämma vilka 
områden som ska undantas från 
skogsbruk.

– Tyvärr är det långt ifrån alltid 
de mest värdefulla skogarna som 
sparas, säger Claes Bernes. Dess-
utom är det fritt för skogsägarna 
att när som helst byta område vilket 
gör att skyddet riskerar att inte bli 
långsiktigt. 

Om trenden inom skogsbruket 
inte bryts kommer många arter 
att försvinna från Sverige. Andra 
tåligare arter kommer att klara sig 
och nya arter vandra in i takt med 
att klimatet förändras. Hur den 
blandningen av arter kommer att se 
ut och hur ekosystemen kommer att 
förändras är omöjligt att förutspå. 

Varmare vatten
I havsmiljön syns också tydliga ef-
fekter av klimatförändringarna. Den 

rika blomningen av blågröna alger i 
Östersjön under senare år antas ha 
kopplingar inte bara till tillförseln av 
näringsämnen utan även till ett var-
mare klimat. Vissa fåglar övervintrar 
numera vid svenska kuster i stället 
för att fl ytta söderut. Torsk och lax 
hör till de fi skar som missgynnas 
av uppvärmningen medan abborre, 
gädda och gös gynnas. Milda vintrar 
och torskens tillbaka gång har med-
fört att skarpsillen trivs särskilt bra. 

Klimatförändringarna förväntas 
innebära mer nederbörd, vilket i sin 
tur lär sänka salthalten i Östersjön. 
Blåstång och blåmussla kan då ligga 
illa till men även torsken. Den har 
hämtat sig under senare tid men 
uppvärmning, syrebrist och lägre 
salthalt kombinerat med ett hårt 
fi sketryck skulle kunna hota torsk-
beståndet i Östersjön. 

– Man skulle få ett mer hållbart 
fi ske om man lät bestånden växa till 
sig ordentligt, säger Claes Bernes. 
Problemet är att fi skefl ottan har en 
så hög kapacitet. Det händer att fi s-
karna hinner dra upp sin årliga kvot 
av en art på bara ett par dagar.    

Den brukade jorden
Den biologiska mångfalden i 
jord brukslandskapet har minskat 
betydligt sedan mitten på 1900-tale t 
och den fortsätter att minska. 
Skogen breder ut sig och jordbruket 
har blivit mer effektivt och meka-
niserat. Artrika småbiotoper, ängar 
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och betes marker har försvunnit, 
våtmarker har dikats ut och åker-
ogräs rensats från utsädet. Dagens 
kemiska bekämpningsmedel är 
mindre skadliga för miljön men är 
ändå ett hot för många av odlings-
landskapets arter. 

Nya tider skapar nya problem 
som kräver nya lösningar. I dag är 
många arters fortlevnad beroende 
av inriktningen på EU-stöd och 
andra ekonomiska styrmedel. Utan 
miljöstöd skulle till exempel fl er 
blomrika gräsmarker växa igen 
eftersom det vore mer lönsamt att 
låta djuren beta på åkermark än på 
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traditionell betesmark. Med hjälp 
av EU-medel har även 7 300 hektar 
våtmarker och småvatten återska-
pats eller restaurerats sedan år 2000 
och 1996 infördes miljöersättning 
för ekologisk odling, som hyser en 
större artrikedom än konventionellt 
jordbruk. 

– Utan EU-stöd och andra miljö-
ersättningar skulle det inte fi nnas 
mycket kvar av biologiskt värdefulla 
marker i jordbrukslandskapet, me-
nar Claes Bernes.

Klimatförändringarna kan få både 
positiva och negativa effekter för 
arterna i jordbrukslandskapet. Men 

den stora skillnaden blir troligen de 
nya grödor och odlingsmetoder som 
uppvärmningen kommer att öppna 
vägen för.

Mångfald till nytta och glädje
I en tid av klimatförändringar kan 
det visa sig att biologisk variations-
rikedom är extra viktig att be-
hålla, som en slags försäkring. Om 
ekosystemet innehåller många arter 
blir det mindre känsligt om förut-
sättningarna ändras. Fortfarande är 
det mycket i miljön som är tämligen 
outforskat. Trots att vi samlat in 
stora mängder kunskap är hälften 
av de 50 000 fl ercelliga arter som 
påträffats i landet ganska okända.

– Vi vet nästan ingenting om dem, 
säger Claes Bernes. Dessutom kan 
det fi nnas tusentals arter där ute 
som vi inte ens vet att de existerar.

Bortsett från den nytta naturen 
gör fi nns det också, enligt Claes Ber-
nes, en etisk och estetisk dimension 
av att en art försvinner från vårt 
land. Det är en förlust och vi mister 
något oersättligt. 

Själv njuter han av naturen runt 
sitt torp i Blekinge och ägnar sig 
gärna åt fågelskådning.

– I helgen kryssade jag både vak-
tel och sommargylling från den egna 
tomten säger han nöjt. 

EXEMPEL PÅ GRAFIK I MONITOR 22:

y Uppslag ur Monitor 22. Omsorgsfull grafi k ger både överblick och detaljerad information.

Liten ädellav i mellersta Halland

Öppen mark i dag

Nutida förekomst
av liten ädellav

Skog i dag men inte 1850
Skog i dag och 1850 men inte 1650
Skog i dag, 1850 och 1650

LÄS MONITOR 22!
Biologisk mångfald i Sverige – Monitor 

22 – kommer ut i december 2011. 

Priset kommer att bli cirka 350 kr. 

Boken går att beställa eller köpa direkt 

i Naturvårdsverkets webbokhandel på  

www.naturvardsverket.se/publikationer

Liten ädellav är en av 

de många skogslevande 

arter som är beroende 

av lång skoglig konti-

nuitet – man fi nner den 

främst i områden som 

oavbrutet varit skog-

bevuxna sedan mycket 

lång tid. I de delar av 

Halland som nu är be-

skogade men som ännu 

i mitten av 1800-talet 

låg öppna förekommer 

arten knappast. 

– Efter Fritz och Larsson 

(1996). Skogsdata från 

Malmström (1952) och 

Lantmäteriet.
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SKYDDSZONER KRING 
ÅKERMARK BEHÖVER 
UTVECKLAS
Vilken effekt har skyddszoner på 
åkrar bredvid diken och vattendrag 
för jordbrukslandskapets fåglar, 
fjärilar och humlor? Zonerna, som 
berättigar till särskild ersättning, 
är mellan 6 och 20 meter breda 
gräsremsor som vanligtvis såtts in 
med vallgräs. Huvudsyftet är att 
förhindra att bekämpningsmedel 
och växtnäring från åkrarna läcker 
ut i vattendragen. 

Inventeringar i Skåne och Upp-
land av åkrar med skyddszoner 
jämfört med sådana utan visar att 
skyddszonerna, så som de normalt 
sköts, inte har någon påtagligt 
positiv effekt på fågellivet. Däremot 
konstaterades en viss positiv effekt 
för fjärilar och humlor. Olika sätt 
att förbättra skyddszonerna för de 
olika djurgrupperna diskuteras, 
såsom insådd av blommor för att 
gynna insekterna och att kantzonen 
skördas för att inte kvävegynnade 
konkurrenskraftiga gräs ska ta över. 

[ Läs mer i rapporten Biologisk mångfald på 
skyddszoner utgiven av Jordbruksverket: 
www.jordbruksverket.se 

SJÖFÅGLAR TILLBAKA 
NÄR MINKEN JAGAS
Minken breder ut sig i skär-
gården och påverkar sjöfågel-
faunan. Har jakt på mink haft 
någon effekt? Länsstyrelsen i 
Uppsala har tillsammans med 
Upplandsstiftelsen inventerat 
fyra skärgårdsområden i stort 
sett årligen under 1997–2007. 
I två av områdena infördes 
jakt på mink, medan de övriga 
var kontrollområden. Jakten 
ledde till att minken minskade 
och det totala antalet sjöfåglar 
ökade signifi kant på öarna 
med jakt, medan det låg stilla 
eller sjönk på kontrollområde-
na. Av 23 sjöfågelarter hade 9 
signifi kant högre populations-
tillväxt på öar där minken 
jagats jämfört med kontroll-
områdena. 

[ Läs mer i rapporten Fågelfaunans 
utveckling i Uppsala läns skärgård 
efter införande av jakt på mink 
utgiven av Länsstyrelsen i Uppsala 
län: 
www.lansstyrelsen.se/uppsala

EU:S GÅRDSSTÖD UTVÄRDERAT
År 2008 krävde EU att betesmarker 
berättigade till så kallat gårdsstöd 
ska ha färre träd och buskar än vad 
som tidigare tillåtits. Effekterna av 
detta har undersökts genom satel-
litbildsanalyser av röjda betesmar-
ker samt fältbesök inom 14 studie-
områden i Götaland och sydöstra 
Svealand. 

Slutsatsen är att röjningarna har 
haft vissa positiva effekter, till exem-
pel har kulturspår blivit mer synliga 
i landskapet och jätteträd och andra 
värdefulla träd har friställts och bli-
vit mer solbelysta. Tyvärr dominerar 
ändå de negativa effekterna i form 
av en utveckling mot jämna bestånd 
av träd som är lika gamla, minskat 
artantal samt en halvering av antalet 
grova träd, jätteträd och hålträd. 
Stående döda träd har minskat med 
85 procent. Vissa av de negativa 
effekterna bedöms bero mera på 
hur röjningarna skett än kravet på 
utglesning i sig. 

[ Läs mer i rapporten Nya regler kring träd 
och buskar – hur påverkas miljön genom 
förändrade röjningar? utgiven av Jord-
bruksverket: www.jordbruksverket.se 

Notiser

• Strandskata.
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POSITIV UTVECKLING PÅ 
ÖLANDS ALVAR
Landskapet på Ölands Stora Alvar 
förändras och återskapas. Genom 
bland annat ett LIFE-projekt fi ck 
delar av Stora Alvaret åter betes-
drift. Dessutom genomfördes res-
taureringsåtgärder som exempelvis  
röjning av en och ölandstok inom 
fl era naturreservat. Resultaten av 
dessa insatser studerades med hjälp 
av undersökningar av växttäcket i 
särskilda provytor under perioden 
1997/98 till 2006. Som väntat var 
utvecklingen för fl oran positiv med 
återkolonisering av tidigare undan-
trängda arter. 

[ Läs mer i rapporten Utvärdering av per-
manenta provytor på Stora Alvaret utgiven 
av Länsstyrelsen i Kalmar län: 
www.lansstyrelsen.se/kalmar

Under 2010 har  två olika och delvis 
komplementära metoder testats för 
långsiktig övervakning av gaddstek-
lar och andra pollinerande insekter i 
kulturlandskapet. Testerna genom-
fördes på tio olika lokaler i Västra 
Götalands län. Metoden med den så 
kallade ”pollinatörsslingan” innebär 
att blombesökande insekter noteras 

enligt en standardiserad metod 
vid tre fältbesök per säsong under 
gynnsamma väderleksförhållanden. 
Den andra metoden, ”färgskålsin-
venteringen”, innebär att fl ygande 
insekter samlas in under en längre 
sammanhängande period. I rappor-
ten jämförs utfallet av testet under 
2010  med tidigare erfarenheter av 

de båda metoderna i andra delar av 
Sverige. Båda metoderna visade på 
en relativt låg förekomst av hotade 
arter. 

Läs mer i rapporten Miljöövervakning av 
gaddsteklar med färgskålar och pollinatörs-
slingor 2010 utgiven av Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

TVÅ METODER FÖR INVENTERING AV GADDSTEKLAR

INTRESSANTA DYNGBAGGAR I 
VÄSTRA GÖTALAND
Under 2008 började Länsstyrelsen i 
Västra Götaland inventera dyngbag-
gar i betesmarker. Resultatet av de 
två första årens inventeringar har 
nu redovisats och mycket ny kun-
skap om dyngbaggefaunan i länet 
kom fram. Inventerarna har gjort 
fl era fynd av intressanta arter som 
krokhorndyvel, streckdyngbagge 
och snyltdyngbagge. Betesmarkerna 
i länets östra delar var artrikast, vil-

ket ligger i linje med tidigare 
kunskaper om dyngbaggar-
nas utbredning i Sverige.

[ Läs mer i rapporten Miljöövervakning av 
dyngbaggar i Västra Götalands län utgiven 
av Länsstyrelsen i Västra Götalands län: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
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SAMARBETE FÖR BÄTTRE 
ÖVERVAKNING AV FJÄRILAR
Länsstyrelserna i Skåne, Blekinge, 
Kronobergs, Jönköpings, Öster-
götlands och Örebro län samar-
betar i ett gemensamt delprogram 
för övervakning av dagfl ygande 
storfjärilar. Verksamheten är 
utformad som en regional 
förtätning av Jordbruksverkets 
uppdrag till NILS att övervaka 
förändringar i ängs- och betes-
marker. Tack vare att metodiken 
har kompletterats med en slinga i 
omgivande landskap kan resulta-
ten även analyseras tillsammans 
med den nationella dagfjärilsö-
vervakningen (läs mer på sidan 
16).

Resultatet från de två första 
säsongerna 2009–2010 har nu 
redovisats. Fjärilsfaunan har 
under perioden undersökts i 76 
områden och totalt noterades 
nära 15 000 fjärilar, tillhörande 
87 arter. Vissa arter, så som brun 
pärlemorfjäril och kamgräsfjäril, 
var vanligare i ängs- och betes-
marker medan kvickgräsfjäril och 
tallgräsfjäril föredrog omgivande 
marker. Ambitionen är att 330 
områden ska undersökas under 
en femårsperiod. För att uppnå 
detta mål krävs tillskott av fl er 
inventerare i programmet.

[ Läs mer i rapporten Övervakning av 
dagfl ygande storfjärilar i ängs och 
betesmarker, utgiven av Länsstyrelsen 
i Östergötlands län: 
www.lansstyrelsen.se/ostergotland

 
[ Läs även rapporten Dagfjärilar i natur-

betesmarker, kraftledningsgator, på 
hyggen och skogsbilvägar – betydelse 
för miljöövervakning, som kan hämtas 
från CBM:s hemsida, 
www.cbm.slu.se/publ/skrift/skrift45.pdf

Ett 259 km2 stort område kring 
Svartådalen-Hälleskogen i västra 
Västmanland har tolkats med 
hjälp av fl ygbilder. Flygbilderna är 
tagna med tio års mellanrum från 
1984 till 2004. Jämförelser mellan 
åren 1984 och 1994 samt mellan 

1994 och 2004 visar bland annat 
att antalet nya hyggen har ökat 
men att deras areal har minskat. 
Igenväxningen av jordbruksmark 
har fortsatt men i betydligt lägre 
takt än tidigare. Samtidigt har mer 
igenvuxen jordbruksmark röjts, till 

och med så pass mycket att större 
arealer mark röjdes än växte igen 
under åren 1994–2004. 

[ Läs mer i rapporten Landskapsföränd-
ringar i Svartådalen-Hälleskogen utgiven 
av Länsstyrelsen i Västmanlands län: 
www. lansstyrelsen.se/vastmanland

FLYGBILDER VISAR LANDSKAPETS FÖRÄNDRING I VÄSTMANLAND

• Sexfl äckig bastardsvärmare.
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Den nationella miljöövervakningen syftar till att beskriva till-

stånd och förändringar i miljön.  Finansiering av verksam-

heten sker genom medel från Naturvårdsverket. Vid sidan av 

de nationella programmen genomförs även regionala miljö-

övervakningsprogram av länsstyrelserna.  

Miljöövervakning i 
landmiljöer

Markinventeringen (MI)
En kartläggning av markförhållan-
den och markkemi samt vegeta-
tion inom cirka 23 500 objektivt 
utlagda provytor spridda över hela 
landet, förutom i fjälltrakterna.

En tiondel av provytorna besöks 
varje år. Förutom observationer i 
fält samlas också markprover in 
för kemisk analys samt lagring i 
provbank. Provytorna ingår också 
i Riksskogstaxeringens (RT) kart-
läggning av det svenska skogsbe-
ståndet och de båda programmen 
kallas tillsammans Riksinvente-
ringen av skog (RIS). Fältarbetet är 
samordnat mellan de båda pro-
grammen. Den första inventeringen 
gjordes 1983–1987. Den första 
återinventeringen pågick 1993–
2002 och nuvarande återinvente-
ring pågår till och med 2012.

Utförare:
Institutionen för mark och miljö, SLU

Kontaktperson:
Johan Stendahl, johan.stendahl@slu.se

Webbplats:
www.slu.se/markinventeringen

PROGRAMOMRÅDE SKOG

KONTAKTPERSON 
PÅ NATURVÅRDSVERKET:
 Ola Inghe 

ola.inghe@naturvardsverket.se
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Riksskogstaxeringen (RT)
Riksskogstaxeringens främsta 
syfte är att beskriva tillstånd och 
förändringar i Sveriges skogar. In-
venteringen startade redan 1923. 
Uppgifterna används exempelvis 
för uppföljning och utvärdering av 
aktuell skogs-, miljö- och energi-
politik. Riksskogstaxeringen är en 
del av Sveriges offi ciella statistik. 
RT fi nansieras i huvudsak av SLU, 
men Naturvårdsverkets miljööver-
vakningsprogram bidrar också.

Utförare:
Institutionen för skoglig resurshushåll-

ning, SLU

Kontaktperson:
Jonas Fridman, jonas.fridman@slu.se

Webbplats:
www.slu.se/riksskogstaxeringen

Integrerad övervakning
Inom den integrerade övervak-
ningen görs omfattande mätningar 
av miljötillstånd och omsättning av 
olika ämnen inom fyra små avrin-
ningsområden i obrukad skogs-
mark. Tonvikten ligger på effekter 
av långtransporterade luftföro-
reningar. Övervakningen ingår i 
europeiska Integrated Monitoring-
programmet, IM.

Utförare:
Institutionen för vatten och miljö, SLU, i 

samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet 

AB och Sveriges geologiska undersökning, 

SGU

Kontaktperson:
Lars Lundin, lars.lundin@slu.se

Webbplats:
info1.ma.slu.se/IM/

Smågnagarövervakning – skog
Sorkar och lämlar fångas med 
standardiserade metoder i fällor 
två gånger årligen vid Vindeln i 
Västerbotten och vid Grimsö i 
Västmanland. Även en del näbb-
möss fångas.

Utförare:
Institutionen för vilt, fi sk och miljö, SLU

Kontaktperson:
Birger Hörnfeldt, birger.hornfeldt@slu.se

Webbplats:
www2.vfm.slu.se/projects/hornfeldt/index3.

html



Inventering av mark och gröda
Under 1995 karterades den 
svenska åkermarken systematiskt 
med avseende på humusinnehåll 
och markkemi. Undersökningen 
omfattade 3 100 matjords- och 
1 700 alvprov från provplatser 
slumpmässigt fördelade över Sve-
riges åkerareal. Syftet var att be-
skriva tillståndet i jordbruksmark 
liksom grödans kvalitet i relation 
till markens tillstånd, odlings-
åtgärder och driftformer. Under 
perioden 2001–2009 upprepades 
inventeringen med provtagning 
av 2 000 prover på matjord och 
1 000 prover på grödor enligt ett 
rullande schema. 

Utförare:
Institutionen för mark och miljö, SLU

Kontaktperson:
Jan Eriksson, jan.o.eriksson@slu.se

Webbplats:
www.slu.se/mark/mark-grodoinventeringen

Markpackning
Syftet med delprogrammet är att 
studera strukturen i alven, alltså 
det undre lagret av kulturjordmå-
nen. Delprogrammet startade år 
2003. Det omfattar 30 provtag-
ningsplatser som undersöks med 
sexårsintervall, det vill säga fem 
provtagningsplatser årligen. Pro-
grammet mäter markpackningen 
i alven. Från och med 2008 görs 
även matjordsmätningar. (Mat-
jorden är jordlagret på cirka 
0–20 centimeters djup.)

Utförare:
Institutionen för mark och miljö, SLU

Kontaktperson:
Tomas Rydberg, tomas.rydberg@slu.se

Webbplats:
www.slu.se/mark/markpackning

Smågnagarövervakning – fjäll
Sorkar och lämlar fångas med 
standardiserade metoder i fällor 
två gånger årligen vid Stora Sjöfal-
let, Ammarnäs och Vålådalen. 
Även en del näbbmöss fångas.

Utförare:
Institutionen för vilt, fi sk och miljö, SLU, 

i samarbete med länsstyrelserna 

i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland

Kontaktperson:
Birger Hörnfeldt, birger.hornfeldt@slu.se

Webbplats:
www2.vfm.slu.se/projects/hornfeldt/index3.

html

Klimatrelaterad övervakning
Delprogram under uppbyggnad; 
olika utvecklingsprojekt fi nansie-
ras, för närvarande med inriktning 
på trädgränsövervakning.

Kontaktperson:
Ola Inghe, ola.inghe@naturvardsverket.se

Satellitbaserad övervakning av 
våtmarker
Markanvändningsrelaterade vege-
tationsförändringar i alla öppna 
myrar större än 0,5 hektar över-
vakas sedan 2008 inom ramen för 
en nationell inventeringsomgång 
med tioårig period. Under 2012 
pågår arbete i Västernorrlands och 
Jämtlands län.

Utförare:
Brockmann Geomatics Sweden AB

Kontaktperson:
Kjell Wester, 

kjell.wester@brockmann-geomatics.se

Webbplats:
www.myrar.se

Klimatrelaterad övervakning
Delprogram under uppbyggnad; 
pågående utvecklingsprojekt med 
inriktning på övervakning av 
palsmyrar med laserskanning och 
satellitdata.

Kontaktperson:
Johan Abenius, 

johan.abenius@naturvardsverket.se

PROGRAMOMRÅDE 
JORDBRUKSMARK

KONTAKTPERSON 
PÅ NATURVÅRDSVERKET:
 Anna Lena Carlsson, 
anna-lena.carlsson@naturvardsverket.se

PROGRAMOMRÅDE 
FJÄLL

KONTAKTPERSON 
PÅ NATURVÅRDSVERKET:
 Ola Inghe 
ola.inghe@naturvardsverket.se

PROGRAMOMRÅDE 
VÅTMARK

KONTAKTPERSON 
PÅ NATURVÅRDSVERKET:
 Johan Abenius 
johan.abenius@naturvardsverket.se
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Svensk Fågeltaxering (SFT)
Delprogrammet, som organiserar 
övervakning av dels häckfåglar, 
dels stannfåglar vintertid, är till 
stora delar baserat på frivilliga 
insatser. De viktigaste använda 
metoderna är:
• Punkttaxering, där inventerare 

väljer en godtycklig rutt och 
stannar 5 minuter på 20 punkter 
och räknar alla hörda och sedda 
fåglar. Detta sker en gång om 
året sommartid. Under en speci-
ell vinterfågelinventering besöks 
likadana rutter 1–5 gånger 
vintertid. 

• Fast standardrutt, vilken utgörs 
av en kvadrat om 2 x 2, längs vil-
ken man (en gång per sommar) 
dels noterar alla fåglar längs 
linjen (linjetaxering), dels stan-
nar 5 minuter på 8 fasta punkter 
och utför punkttaxeringar. Dessa 
rutter är samlokaliserade med 
NILS-programmets observa-
tionsnät.

 
Sedan 2010 genomförs också en 
speciell nattfågelinventering, där
20 inventeringspunkter läggs av 
inventeraren intill bilvägar på 
lämpligt avstånd från varandra 
inom en ruta på 25 x 25 km. 

Utförare:
Avdelningen för zooekologi, Biologiska 

institutionen, Lunds universitet

Kontaktperson:
Åke Lindström, ake.lindstrom@biol.lu.se

Webbplats:
www.zoo.ekol.lu.se/birdmonitoring

PROGRAMOMRÅDE 
LANDSKAP

KONTAKTPERSONER 
PÅ NATURVÅRDSVERKET:
 Johan Abenius (fjärilar) 
johan.abenius@naturvardsverket.se;

 Ola Inghe (övriga delprogram 
och övergripande)
ola.inghe@naturvardsverket.se

Fågelräkning och ringmärkning 
vid Ottenby
Vid Ottenby (Ölands sydspets) 
fångas, huvudsakligen med 
nät, framför allt småfåglar för 
räknin g och ringmärkning under 
tiden 15/3–15/6 och 25/7–15/11. 
Från de sista dagarna av juni till 
minst mitten av september fångas 
med fällor vadarfåglar för räk-
ning och ringmärkning.

Utförare:
Ottenby fågelstation,

som drivs av Sveriges Ornitologiska 

förening

Kontaktperson:
Åke Lindström, ake.lindstrom@biol.lu.se

Webbplats:
www.sofnet.org/ofstn/apps/miljo.htm

Sträckfågelräkning 
vid Falsterbo
Räkning av rovfåglar och ett 
stort antal andra utsträckande 
fågelarter sker vid Nabben (SV 
Skåne) från den 1 augusti till 
den 20 november, från gryningen 
(cirka en halv timme före solens 
uppgång) till klockan 14.00.

Utförare:
Avdelningen för zooekologi, Biologiska 

institutionen, Lunds universitet

Kontaktperson:
Nils Kjellén, nils.kjellen@biol.lu.se

Webbplats:
www.falsterbofagelstation.se/index_s.html

Svensk sjöfågelinventering
Delprogrammet är den svenska 
delen av en internationellt 
samordnad räkning av simfåglar, 
framför allt andfåglar, på över-
vintringsområden. Inventeringen 
är ett åtagande enligt Ramsar-
konventionen. I mitten av januari 
varje år inventerar frivilliga ob-
servatörer ett hundratal utvalda 
områden genom observationer 
från land. Vissa områden invente-
ras därutöver med fl yg.

Utförare:
Avdelningen för zooekologi, Biologiska 

institutionen, Lunds universitet

Kontaktperson:
Leif Nilsson, leif.nilsson@biol.lu.se

Webbplats:
www.zoo.ekol.lu.se/waterfowl/andinv/

andinv1.htm

Svensk dagfjärilsövervakning
Övervakningen baseras på att fri-
villiga rapporterar in systematiskt 
insamlade observationer av dagfjä-
rilar på samma plats några gånger 
under sommarhalvåret. Verksam-
heten som startade sommaren 
2010 kommer att utvecklas stegvis 
med målet att bli rikstäckande.

Utförare:
Avdelningen för zooekologi, Biologiska 

institutionen, Lunds universitet

Kontaktperson:
Lars Pettersson, lars.pettersson@biol.lu.se

Webbplats:
www.zoo.ekol.lu.se/butterfl y

Heltäckande satellitövervakning
Finansierar samarbets- och utveck-
lingsprojekt med inriktning på 
satellitbildsbaserad och annan hel-
täckande kartering av landmiljön.

Kontaktperson:
Ola Inghe, ola.inghe@naturvardsverket.se

NILS-programmet
NILS (Nationell Inventering av 
Landskapet i Sverige) startade år 
2003 och är det första svenska 
övervakningsprogram som omfat-
tar alla landmiljöer, det vill säga 
jordbruksmark, skogsmark, våt-
marker, stränder, fjäll och bebygg-
da områden. Detta sker genom 
stickprov på drygt 600 permanenta 
rutor (25 km2 stora) över hela 
landet. Rutorna karteras med hjälp 
av infraröda fl ygbilder samt besöks 
i fält i ett rullande omdrev med 
fem års intervall mellan återkarte-
ring av varje ruta. Detta innebär 
att en återinventering inleddes 
2008. Huvudsyftet är att följa hur 
förändringar i det svenska land-
skapet påverkar den biologiska 
mångfalden.

Utförare:
Institutionen för skoglig resurshushållning, 

SLU

Kontaktperson:
Johan Svensson, johan.svensson@slu.se

Webbplats:
www.slu.se/nils
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Andra årsrapporter från 

miljöövervakningen:

Fler publikationer från Naturvårdsverket hittar du i vår webbokhandel: 

www.naturvardsverket.se/publikationer/

Intresserad av miljödata?
Besök våra datavärdar. Länkar till datavärdarna fi nns på:

www.naturvardsverket.se/miljoovervakningsdata/

Forskare och fi skare samarbetar
Nykomling – svartmunnad smörbult
Miljögifters effekter på kustfi sk
Klimatförändringarna påverkar sälen
Planering för bättre hav

OM MILJÖTILLSTÅNDET I SVENSKA HAVSOMRÅDEN

Årsrapport (2011) för Hälsorelaterad 

övervakning kommer ut i januari 2012

www.havsmiljoinstitutet.se



SKOG & MARK samlar miljöövervakningsresultat i svenska landmiljöer från 

det gångna året. 2011 är en temavolym om skogen med särskilt fokus på 

landskapsförändringar och deras effekt på djur och växter. Utöver skogs-

temat lyfter Skog & mark fram den nationella dagfjärilsövervakningen som 

är inne på sitt andra år. Den europeiska forskningsplattformen ICOS som 

har målet att förbättra beräkningarna av växthusgasfl ödet presenteras. 

Vildsvinet är en nygammal art i den svenska faunan som ägnas en egen 

artikel och vi gör även nedslag i den regionala miljöövervakningen.
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E-post: registrator@naturvardsverket.se
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