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Abstract 

The fragmentation and reduction of deciduous forests in Sweden is threatening many 

species. Particularity worrying is the loss of broad-leaf trees, since a diversity of species 

is often associated to them. Today many deciduous trees are situated along the border 

between forested and open areas, and these small fragments can be important for 

biodiversity.  

   The aim of this study is to analyze if wildlife management can affect the variation of 

deciduous trees and bushes in the landscape. In brochures and literature Svenska 

Jägareförbundet (the Swedish Association for Hunting and Wildlife Management) 

recommend hunters and landowners to promote deciduous trees – often broad-leaf trees 

– as wildlife management measures, while the Swedish forestry laws can be sensed as 

unclear regarding the treatment of these trees.  

   Five properties in Södermanland, Sweden, were chosen as study areas and inventoried 

in respect of trees and bushes in September 2013. The landowners or game wardens 

were interviewed about how they manage the landscape to promote, or not promote, 

hunting. The landscapes’ tree and bush composition and richness in ten randomly 

selected plots on each property were compared and analyzed in relation to the 

landowners’ attitudes toward wildlife management and biodiversity.  

   The interviewed landowners and game wardens who implemented wildlife 

management on their properties considered that they were promoting biodiversity in 

general, while the landowner who did not approve of wildlife management believed that 

game animals were threatening the biodiversity of the forest. The species inventories 

showed significant differences in species richness between the landscapes, where the 

property without wildlife management had the least amount of bush and tree species. 

No significant differences were found in respect of broad-leaf trees between the 

landscapes. The property with the least species also was the property with the lowest 

beta diversity, considered the variation between plots, and its species composition 

differed the most from that in the landscape where most species were found.  

   The result of this study suggests that active wildlife management could increase 

deciduous trees and bushes in the landscape of Södermanland. Wildlife management 

could also create habitat corridors and possible stepping stones in the landscape, but to 

restore whole deciduous forests major actions are probably needed, including clearer 

regulations from Skogsstyrelsen (the Swedish Forest Agency) and development of 

alternative land use methods compared with today. 
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Sammanfattning 
I Sverige har minskningen och fragmenteringen av lövskog lett till att många växt- och 

djurarter i dag är hotade. Förlusten av ädellövträd är särskilt oroande eftersom dessa 

träd ofta har många andra arter knutna till sig.  

   Syftet med min studie är att ta reda på om viltvårdande åtgärder inför jakt kan påverka 

variationen av främst lövträd och buskar i landskapet. I Jägareförbundets 

utbildningsmaterial uppmuntras jägare och markägare till viltvård där bland annat 

lövträd – ofta ädellövträd – gynnas, medan Sveriges skogsvårdslagstiftning gällande 

dessa arter kan uppfattas som otydlig. Därför kan en aktiv landskapsskötsel för att öka 

jaktbart vilt också vara positivt för den biologiska mångfalden i övrigt.  

   Fem gårdar i Södermanland valdes som studieområden och inventerades i september 

2013 i avseende på träd och buskar. I intervjuer fick markägare och viltvårdare på 

gårdarna berätta hur de medvetet påverkar landskapet på sina marker för att gynna, 

alternativt inte gynna, viltet inför jakt. Gårdarnas artsammansättning och artrikedom 

jämfördes i tio slumpvis utvalda punkter på varje gård, och analyserades i relation till de 

intervjuades attityder till viltvård och biologisk mångfald.  

   De intervjuade markägare som genomförde viltvårdande landskapsåtgärder ansåg att 

dessa även gynnade den allmänna biologiska mångfalden, medan markägaren som inte 

ägnade sig åt sådan viltvård menade att viltet hotar mångfalden i skogen. 

Inventeringarna visade på signifikanta skillnader i artrikedom mellan gårdarna, där 

gården utan viltvårdande åtgärder var artfattigast i avseende på buskar och träd/lövträd; 

däremot fanns inga signifikanta skillnader i förekomst av ädellövträd mellan gårdarna. 

Den artfattigaste gården hade också lägst betadiversitet, det vill säga en låg variation i 

artsammansättning mellan provpunkterna på gården, och artsammansättningen skiljde 

sig mest från den på gården där flest arter hittades.  

   Studiens resultat visar att viltvårdande åtgärder skulle kunna öka tillgången på lövträd 

och buskar i Södermanlands landskap. Möjligen skulle viltvården också kunna skapa 

habitatkorridorer och så kallade stepping stones, det vill säga refuger av habitat, i 

landskapet. För att återskapa hela lövskogar krävs dock större åtgärder, så som tydligare 

föreskrifter från Skogsstyrelsen samt utveckling av alternativa  

markanvändningsmetoder jämfört med idag. 
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1 Inledning 
I den här landskapsekologiska studien undersöks hur markägare eller viltvårdare på fem 

olika gårdar i Södermanland ser på viltvårdande landskapsskötsel i relation till jakt och 

biologisk mångfald, samt om deras åtgärder kan påverka variationen av lövträd och 

buskar i landskapet. Kapitlet inleds med definitioner av återkommande begrepp (Fig. 1) 

och fortsätter med en genomgång av lövskogen ur ett ekologiskt, juridiskt och 

viltvårdande perspektiv, lövskogen i Södermanland, samt alternativa metoder för 

markanvändning. Inledningen avslutas med studiens syfte och frågeställningar.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Definitioner av några centrala begrepp gällande biodiversitet, jakt och skog. 

  

 

Alfadiversitet (lokal diversitet): Antalet arter inom ett mindre område med samma habitat (Ricklefs 2008). 

Eftersom träd och buskar är de intressanta organismerna för den här uppsatsen har jag ansett att varje 10 m × 10 

m inventeringsruta kan klassas som ett ”mindre område”.  
 

Barrskog/granskog/tallskog: De olika typerna av skog benämns efter det dominerande trädslaget om det 

uppgår till minst 65 procent av träden (Riksskogstaxeringen 2013).  
 

Betadiversitet: Det finns många olika definitioner av betadiversitet, men begreppet syftar alltid på en variation i 

organismers sammansättning mellan olika områden. I den här uppsatsen syftar betadiversitet på skillnaden i 

artsammansättning mellan inventeringsrutorna på en gård, och beräkningen av denna görs enligt vad som brukar 

kallas ”true beta diversity”: 

Betadiversitet      
                   

                                 
  (Tuomisto 2010). 

 

Blandskog: Skog med mellan 35 och 65 procent lövträd, resten barrträd (Riksskogstaxeringen 2013).  
 

Gammadiversitet (regional diversitet): Det totala antalet arter i alla habitat inom ett större område, inuti vilket 

det inte finns några väsentliga spridningsbarriärer (Ricklefs 2008). I den här uppsatsen används begreppet främst 

för artdiversiteten för alla inventeringsrutor inom en gård, eftersom jag har ansett att träd och buskar kan spridas 

över hela markerna utan att hindras av någon större barriär.   
 

Habitat: En organisms habitat är ett område med rätt miljöförutsättningar, som vegetationstyp, födotillgång och 

klimat, för att organismen ska leva och reproducera sig där (Ricklefs 2008). 
 

Högröjning: Att högröja träd i ett skogsbruk innebär att stammar kapas vid en högre höjd än vid normal röjning, 

cirka 40 – 70 procent av trädets höjd (Skogsstyrelsen 2007).  
 

Lövskog: Skog med minst 65 procent lövträd och mindre än 45 procent ädla lövträd (Riksskogstaxeringen 

2013).  
 

Matrix: Ytan mellan för en viss art lämpliga habitat (Ricklefs 2008).  
 

Skog: Det finns hundratals olika definitioner på skog; i Skogsordlista (Tekniska nomenklaturcentralen 1978) 

finns en ekonomisk definition och en juridisk, som båda innehåller raden ”för skogsproduktion lämplig mark”. 

FN-organet FAO har valt att definiera skog som ett område på minst 0,5 ha, där träden har en minsta höjd av 5 

meter samt 10 procents krontäckning, vilket också är definitionen i Skogsvårdslagstiftningen (Skogsstyrelsen 

2013). I min uppsats har jag valt att inkludera även större åkerholmar (minst 0,5 ha) i begreppet skog, samt 

skogsbryn med träd av minst brösthöjd – cirka 1,3 meter – eftersom jag anser att träd av denna storlek har 

möjlighet att nå 5 meters höjd utan att förstöras helt av bete.  
 

Vilt (jaktbart): Djur som är tillåtna att jaga, i Sverige cirka 50 arter som brukar delas in i olika kategorier 

beroende på vilket sorts vapen de får jagas med (Christoffersson et al. 2010). I den här uppsatsen har jag valt att 

i stället dela in viltet i älg, annat klövvilt, småvilt och fågel.   
 

Ädellövskog: Skog med minst 65 procent lövträd och 45 procent ädla lövträd (Riksskogstaxeringen 2013).  
 

Ädla lövträd: bok (Fagus sylvatica), ek (Quercus robur), ask (Fraxinus excelsior), avenbok (Carpinus betulus), 

alm (Ulmus glabra), lind (Tilia cordata), lönn (Acer platanoides) och fågelbär/sötkörsbär (Prunus avium) räknas 

till de ädla lövträden (Almgren et al. 1984).   

 

BEGREPPSDEFINITIONER 
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1.1 Den bortprioriterade lövskogen 

1.1.1 Minskad och fragmenterad lövskog 

I Sverige har barrskogsodlingar och jordbruksmark prioriterats framför lövskog i mer än 

hundra år (Almgren et al. 1984; Statistiska centralbyrån 2000), till stor del eftersom 

lövskog inte har varit lika ekonomiskt lönsamt som barrträdsproduktion (Almgren et al. 

1984). Enligt Riksskogstaxeringen (2013) är cirka 80 procent av Sveriges skogsmarker i 

dag produktiv skogsmark, varav endast 7 procent av den produktiva marken är lövskog.  

   Den större delen av Sverige har ett sådant klimat och mark att lövskog genom 

succession, en gradvis förändring av artsammansättning mot ett så kallat 

klimaxsamhälle, förändras mot barrdominerad skog. En tät barrskog kan öppnas upp av 

en störning, exempelvis skogsbrand, vilket ger plats och ljus åt de känsligare lövträden 

att etablera sig (Hörnberg, SLU, http://skogssverige.se/node/36765, 19 okt., 2013). 

Innan industrialiseringen utsattes skog i Skandinavien naturligt för skogsbrand ungefär 

vart 20 till 200 år, beroende på breddgrad, mark och vegetationstyp (Wikars & 

Niklasson 2006). Dagens aktiva brandbekämpning, som ska skydda bland annat 

bostäder, naturreservat och produktionsskog, är en ytterligare orsak till varför andelen 

lövträd i Sverige har minskat (Statistiska centralbyrån 2000). Trots att hygge kan ses 

som en intensiv störning har den inte brändernas positiva effekt på 

landskapsvariationen, bland annat eftersom inget eller mycket lite av virket lämnas kvar 

efter avverkningen, vilket leder till att de flesta arter försvinner (Weslien & Widenfalk 

2009). Förr var också naturbete vanligare än i dag, vilket gav ljusare och mer 

lövträdsdominerade skogar. Eftersom lövträd användes till bland annat djurfoder och 

brännved gynnades de i det öppna jordbrukslandskapet (Almgren et al. 1984). 

   Många djur- och växtarter knutna till lövskog är idag hotade eftersom de lövskogar 

som finns kvar i Sverige är för små och isolerade för att kunna uppfylla arternas 

livsbehov (Mild & Stighäll 2005). Uppstyckningen av en livsmiljö, så kallad 

landskapsfragmentering, kan drabba en art på flera sätt: artens genetiska utbyte 

försvåras, avkomman har svårare att sprida sig, och individernas möjligheter att utnyttja 

resurser utanför det huvudsakliga habitatet minskar (Whitcomb 1977). Eftersom 

isolation också försvårar för nya arter att ta sig till ett område är små, fragmenterade 

skogar artfattigare än större skogar (Weslien & Widenfalk 2009). Alla dessa faktorer 

gör det fragmenterade landskapet mindre ekologiskt resilient, det vill säga att det blir 

sämre på att klara förändringar i till exempel klimat (Larsson et al. 2011).  

   Inte bara själva habitaten, utan också ytan mellan dem – den så kallade matrixen – 

spelar roll för hur växter och djur påverkas av landskapsfragmentering (Andrén 1992). 

Om matrixen är av god kvalitet kan den gynna en art dels genom att underlätta 

förflyttning mellan olika habitat (Roland et al. 2000) och dels genom att erbjuda föda 

för arten. Individer av en art kan leva i ett habitat som egentligen är för litet för att 

tillgodogöra deras behov av föda, ifall matrixen runtomkring erbjuder födoalternativ 

(Dunning et al. 1992).   

   Forskning på olika fågelarter har visat att de endast kan överleva i ett fragmenterat 

område om avståndet mellan de fragmenterade habitaten inte övergår ett visst värde, ett 

så kallat tröskelvärde, vilket kan variera mellan arter (Jansson & Angelstam 1999; 
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Weslien & Widenfalk 2009). I en studie av Öckinger et al. (2012) uppvisar fjärilar 

liknande mönster som fåglar gällande avstånd och matrix mellan habitat, där ökande 

andel skog i matrixen ger ökad förekomst av fjärilar i habitaten, även när enbart 

gräsmarksspecialister inkluderades i studien. Närhet till skog har visat sig öka ett 

områdes allmänna artmångfald mer i små än stora habitat (Cook et al. 2002), varför 

man kan tänka sig att bevarande av skog är särskilt viktigt i närheten av små, 

fragmenterade habitat.  

   Många djurarter behöver olika miljöer för olika livsfunktioner, varför resurser för 

skydd, sökande efter föda, samt fortplantning kan finnas i olika habitatkomponenter 

som därför behöver ligga nära varandra. Om de olika habitatkomponenterna är nära 

anslutna hyser området fler individer än om de är mer isolerade; även om ett område är 

idealt att söka föda i, är det värdelöst om områden med gott skydd inte finns i närheten 

(Dunning et al. 1992). Forman (1995) beskriver i en artikel hur man kan skapa 

möjligheter för en art att röra sig mellan fragmenterade habitat genom att anordna så 

kallade habitatkorridorer eller stepping stones, det vill säga remsor respektive refuger av 

habitat, i matrixen. Dessa kan användas av mobila arter för att förflytta sig genom 

matrixen.  

   I den här studien har jag fokuserat på fem gårdar i Södermanlands och Stockholms län 

(Fig. 2). Över hälften av dessa län är skog, varav mer än 90 procent i Södermanlands län 

respektive 80 procent i Stockholms län avses främst för skogsproduktion. Av 

produktionsskogen är 1,1 procent i Södermanlands län respektive 1,7 procent i 

Stockholms län ädellövskog och 8,3 procent respektive 11 procent består av andra 

lövträd (Riksskogstaxeringen 2013).  

 

 

  

Fig. 2. Karta över södra och mellersta Sverige med studieområdet inringat. Bearbetad från Google maps.  
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1.1.2 Ädellövskogen 

Ädellövskog pekas ut som särskilt viktig för den biologiska mångfalden (Almgren et al. 

1984; Statistiska centralbyrån 2000). Enligt en artikel av Berg et al. (1994) finns 

majoriteten av Sveriges hotade arter i sydliga lövskogar med mycket ädellövträd. 

Artikeln påpekar dock att monokulturer med exempelvis bok (Fagus sylvatica) och ek 

(Quercus robur) kan vara lika artfattiga som barrplanteringar, och en del fågelarter finns 

i större utsträckning i blandskog än i rena lövträds- eller barrskogar. Eftersom ek är det 

träd som flest insektsarter i Sverige är beroende av, kan enstaka ekar som får stå kvar på 

exempelvis en granplantering medföra en kraftig ökning av insekter i området (Almgren 

et al. 1984), vilket i sin tur är positivt för den högre faunan.  

 

1.1.3 Skogsvårdslagar 

Vad säger då skogsvårdslagarna om hur skog ska skötas? Finns det planer för att öka 

andelen ädellövträd och motverka fragmentering av lövskog? Att läsa skogsvårdslagen 

är att slungas mellan regeringens, riksdagens och skogsstyrelsens olika beslut; 

riksdagens lagar hänvisar till regeringens förordningar, som i sin tur hänvisar till de 

föreskrifter som skogsstyrelsen har satt upp. Bland föreskrifterna är det svårt att hitta 

faktiska siffror på hur mycket lövträd och andra arter som ska bevaras. Följande text är 

utdrag ur Skogsvårdslagsstiftningens 30 § (Skogsstyrelsen 2013), som ett exempel på 

hur fria för tolkning föreskrifterna ofta är: 

 

Prioritering av hänsyn 

7:5 Om det inte är möjligt att inom ramen för 

intrångsbegränsningen ta all den hänsyn som föreskrifterna 

kräver, ska hänsyn i första hand tas till de arter som enligt 

Naturvårdsverkets beslut den 28 april 2010 är rödlistade i 

kategorierna akut hotade, starkt hotade, sårbara eller nära 

hotade. 

7:6 Hänsynen till naturvårdens intressen ska utformas så, att 

den biologiska mångfalden gynnas så mycket som möjligt. 

 

Trädslagsblandning 
7:7 Vid skötsel av skog ska inslag av växtplatsens naturligt  

Förekommande trädslag behållas och ges förutsättningar att 

utvecklas väl. Om förekomsten av vissa sådana trädslag är 

obetydlig, ska ett ökat inslag eftersträvas. 

Allmänna råd till 7:7 
Inslag av naturligt förekommande trädslag kan ökas genom 

att utnyttja och vårda befintligt uppslag av föryngring, 

särskilt där förhållandena är gynnsamma för detta, 

exempelvis i fuktiga partier och i zoner mot impediment, 

vatten, jordbruksmark och bebyggelse. 

 

 



Jaktens betydelse för Södermanlands landskap 

– hur viltvård kan påverka variationen av lövträd och buskar 

11 

 

I skogsvårdslagarna är miljömålet och produktionsmålet jämställda (Skogsstyrelsen 

2013). Så här har Riksdagen definierat miljömålet Levande skogar (Naturvårdsverket, 

http://www.miljomal.se/Miljomalen/12-Levande-skogar/, 14 okt., 2013): 

 

 

”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk 

produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska 

mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala 

värden värnas”. 

 

 

Enligt Naturvårdsverket (http://www.miljomal.se/Miljomalen/12-Levande-skogar/, 14 

okt., 2013) är det varken möjligt för Sverige eller Södermanlands län att uppnå 

miljömålet Levande skogar till år 2020. 

   I skogsvårdslagstiftningen står att lagar, förordningar och föreskrifter är ”bindande 

bestämmelser”. Men när jag frågar en anställd vid Skogsstyrelsen berättar hon att en 

skogsägare som bryter mot bestämmelserna inte får något straff om inte Skogsstyrelsen 

har satt upp ett faktiskt förbud innan skogsägarens åtgärd (Linda Munter, pers. komm. 

14 okt., 2013). Däremot delar Skogsstyrelsen ut bidrag för åtgärder som ska gynna den 

biologiska mångfalden i skogen. Dock verkar det inte finnas resurser för det behov som 

finns. Så här står det på skogsstyrelsens hemsida (Skogsstyrelsen, 

http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Skogsbruk/Stod-och-bidrag/Bevara-

skogens-mangfald/, 30 sept., 2013):  

 

 

”Viktig information: Stödet Bevara och utveckla skogens 

mångfald har varit så efterfrågat att det kommit in 

ansökningar för flera miljoner kronor mer än vad som 

finns att dela ut i stöd. Du som ännu inte lämnat in någon 

ansökan, har mycket liten chans att få stöd. De 

ansökningar som inkommer från och med den 2 september 

2013 kommer att läggas vilande.” 

 

1.1.4 Vad gör jägare och markägare? 

I en broschyr för Svenska jägareförbundet (Bergström & Bergqvist 2008) uppmanas 

jägare att låta landskapet vara varierat med stort inslag av lövträd samt tillgång på 

våtmark och skogsbryn, för att viltet ska trivas. Eftersom ett varierat landskap ger 

möjlighet för många djurarter att samexistera, finns det anledning att tro att en väl 

genomförd viltvård kan vara positivt för biodiversiteten i landskapet.  

   Skogsbryn utgör i dag många gånger endast en skarp gräns mellan odlingsmark och 

skog; bredare skogsbryn med buskar skulle vara fördelaktigt för de fågelarter som 

använder buskage i brynen för att häcka, och typiska brynväxter har ofta blommor och 

bär som ger föda åt fåglar och insekter (Jordbruksverket 1998). Ett enda skogsbryn kan 
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bestå av flera ekologiska nischer och därför vara en artrik miljö, på grund av att brynen 

gradvis går från öppen mark till skog och utsätts för olika temperatur-, ljus- och 

vattenförhållanden (Petersson 2006). Av den litteratur som jag har läst verkar det som 

att snår och buskage är ett måste för att ett skogsbryn ska vara värdefullt för fåglar, 

insekter och andra djur, samt att det är bra om brynets täthet varierar (Jordbruksverket 

1998; Bergström & Bergqvist 2008). 

   Samtidigt som skogsbryn erbjuder en rik livsmiljö för många arter av fåglar, innebär 

brynen en ökad risk för angrepp och plundring av fågelbona av de rovfåglar som gärna 

rör sig i skogskanten (Wilcove 1985; Andrén 1992; Jordbruksverket 1998). 

Fragmentering av skog medför att en större del av skogen ligger nära kanten, vilket är 

ytterligare ett skäl till att landskapsfragmentering bör motverkas. Trots att det råder 

oenighet om huruvida skogsbryn till störst del inverkar positivt eller negativt på den 

biologiska mångfalden, kan man tänka sig att det är bättre för lövskogslevande arter 

med lövrika skogsbryn vid barrdominerad produktionsskog än inga lövbärande växter 

alls, då de i varje fall bidrar till ökad variation i landskapet. 

   Som råd inför skogsavverkning på jaktområden nämner Bergström & Bergqvist 

(2008) vikten av att behålla lövträd, där ek nämns som en särskilt viktig art. Ek ger stora 

mängder ekollon som fungerar som foder åt vildsvin och hjortdjur, liksom för många 

fågelarter (Almgren et al. 1984; Bergström & Bergqvist 2008). Trots att vildsvin ofta 

ses som problemart är det många markägare som utfodrar dem inför jakt.  

   Genom att skapa mindre monoton markanvändning kan den biologiska mångfalden 

öka. Bland de olika lösningsförslag som har kommit upp finns jordbruk där också annan 

vegetation får plats bland grödorna, vilken kan bidra till jordbruket med egenskaper som 

kvävefixering, skadedjursbekämpning eller tillförsel av organiskt material till jorden. I 

Agroforestry handlar det ofta om att plantera eller låta träd stå kvar på en åker (Steppler 

& Ramachandran Nair 1987), medan så kallade Beetle banks är remsor av högt gräs och 

buskage som står mellan åkrar och fungerar som habitat åt rovinsekter (Game & 

Wildlife Conservation Trust, http://www.gwct.org.uk/education__advice/english 

_entry_level_stewardship/habitat_issues/337.asp, 15 okt., 2013). 

 

1.2 Studiens syfte och frågeställningar 

Med studien vill jag undersöka om viltvårdande åtgärder inför jakt kan påverka 

variationen i olika landskap i Södermanland, där fokus ligger på tillgång på lövträd och 

buskar. Uppsatsen innehåller förutom en litteraturstudie både kvalitativa 

undersökningsmetoder, i form av intervjuer, och kvantitativa, bestående av 

inventeringar i fält samt statistiska analyser. Studien genomfördes under hösten 2013 

och innehåller ett fältmoment på fem dagar på olika marker i Södermanland.  

   Studiens huvudsakliga frågeställning är: 

 

Kan viltvårdande landskapsskötsel inför jakt förändra tillgången på lövträd 

och buskar i skogen?  

 

http://www.gwct.org.uk/education__advice/english%20_entry_level_stewardship/habitat_issues/337.asp
http://www.gwct.org.uk/education__advice/english%20_entry_level_stewardship/habitat_issues/337.asp
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För att få svar på ovanstående frågeställning ska undersökningen också försöka besvara 

följande: 

 

• Vilka landskapsåtgärder genomförs i landskapet i syfte att gynna, 

alternativt inte gynna, viltet? 

 

• Finns skillnader i tillgången på och variationen av lövträd och buskar 

mellan olika gårdar? 

 

• Kan den eventuella skillnaden kopplas till olika typer eller avsaknad av 

landskapsskötsel inför jakt?  

 

• Kan den eventuella skillnaden kopplas till markägarnas och viltvårdarnas 

attityder till viltvård och biologisk mångfald? 

 

2 Metod 

2.1 Områdesbeskrivning 

Huvudkriteriet när studieområdena valdes var att de alla skulle ligga i samma del av 

Sverige, så att alla lövträds- och buskarter som återfanns skulle ha de geografiska och 

klimatologiska förutsättningarna att existera på alla gårdar. Inledningsvis letade jag efter 

tre gårdar där viltvårdande landskapsskötsel genomfördes och tre gårdar utan sådan 

skötsel, men då det var svårt att hitta markägare som inte genomförde någon 

viltvårdande landskapskötsel var jag tvungen att ta de fem gårdar jag fick tag på där 

någon ville ställa upp på en intervju.  

   Jag har valt att anonymisera gårdarna och kallar dem härefter gård A – E. Gårdarna 

ligger alla i Södermanlands landskap och har liknande historia av markanvändning, i 

form av skogsbruk, jordbruk och bete. Gård A och C ligger i närheten av Trosa, gård B 

nära Strängnäs, och gård D och E är granngårdar i närheten av Nyköping (Fig. 2). 

Tabell 1 redovisar gårdarnas storlek av skog och total markyta.  

   På alla gårdarna jagas älg och annat klövvilt, som hjort och rådjur, samt småvilt, 

exempelvis hare och räv (Tabell 1). På alla gårdar utom gård D jagas även fågel.  
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Tabell 1: Kolumnerna visar vilket vilt som jagas på fem olika gårdar i Södermanland, enligt intervjuer med 
markägare och viltskötare i september 2013.  Storlek av skog och total markyta finns angett under respektive gårds 
namn. 

 

Vilt som jagas \Gård 

 

Gård A  

(1000 ha varav 

450 ha skog) 

 

Gård B 

(875 ha varav 

670 ha skog) 

 

Gård C 

(4800 ha varav 

3200 ha skog) 

 

Gård D 

(380 ha varav 

220 ha skog) 

 

Gård E 

(1890 ha varav 

1070 ha skog) 

Älg (klöv) X X X X X 

Dovhjort (klöv) X X X X X 

Kronhjort (klöv)   X X X 

Rådjur (klöv) X X X X X 

Vildsvin (klöv) X X X X X 

Mufflon (klöv) X X    

Hare (småvilt) X X X   

Räv (småvilt) X  X  X 

Övrigt småvilt   X X  

Änder (fågel) X X X  X 

Gäss (fågel)   X  X 

Duvor (fågel) X  X  X 

Övrig fågel   X   

 

2.2 Intervjuer med markägare och viltvårdare 

Fyra markägare och en viltvårdsansvarig på fem olika gårdar i Södermanland 

intervjuades i september 2013 om hur de medvetet påverkar landskapet på sina marker 

för att gynna, alternativt inte gynna, viltet inför jakt. Intervjuerna hade en låg grad av 

standardisering, då de intervjuade fick svara på samma frågor men med utrymme för 

följdfrågor, samt låg grad av strukturering eftersom de intervjuade hade möjlighet att 

svara fritt på alla frågor (Patel & Davidson 2003). Denna typ av intervju valdes då 

svaren skulle analyseras kvalitativt.  

   Ofta visade sig viltåtgärderna vara integrerade med skogsskötseln, men i 

sammanställningen har jag valt att fokusera på de åtgärder som riktar sig specifikt för 

jakt och inte på den skogsskötsel där viltvården är bieffekt.  

   På grund av att citaten inte ska kunna kopplas till någon person har jag valt att låta de 

intervjuade vara anonyma, och kallar dem därför markägare A – E. På grund av att 

regler och föreskrifter angående landskapsskötsel och skogsbruk ofta upplevs som 

otydliga, hänger det till stor del på markägarnas attityder hur landskapet kommer att 

skötas. Eftersom jag vill analysera markägarnas attityder och intervjusvar i relation till 

resultaten av fältinventeringarna, har markägaren eller viltvårdsansvarige fått samma 

bokstav som gården där hen är verksam.  

  

2.3 Inventering av träd och buskar 

De intervjuade personerna fick visa på en karta var på deras mark viltet kan röra sig. 

Därefter kastades tio gruskorn ut på varje karta för att lokalerna skulle bli slumpmässigt 

utvalda. Gruskorn som hamnade på utarrenderad mark, i naturreservat eller utanför 
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skogsområden kastades om, eftersom det är skötsel av just de intervjuade markägarnas 

skog som är intressant för min studie. I den här uppsatsen har jag valt att till begreppet 

skog också räkna större åkerholmar (minst 0,5 ha) där viltet kan röra sig, samt 

skogsbryn, eftersom markägarna kan påverka växtligheten även där.  

   På varje slumpad lokal mättes en 10 m   10 m stor ruta upp, där alla träd och buskar 

inventerades. Smala trädskott under brösthöjd, det vill säga cirka 1,3 meter, räknades 

inte in, på grund av risken att de betas ned innan de når vuxen ålder. För 

artbestämningen använde jag mig av Den nya nordiska Floran (Mossberg & Stenberg 

2010) samt Svensk flora (Krok & Almquist 1994).  

   Alla inventeringar ägde rum under en vecka i september 2013.  

 

2.4 Statistiska analyser 

För att se om det fanns någon signifikant skillnad mellan gårdarnas artrikedom i 

avseende på alla träd och buskar, lövträd och buskar, samt ädellövträd, gjordes Fischers 

exakta test med hjälp av programvaran Stata 12.1 (StataCorp LP, College Station, TX, 

USA). Tester gjordes mellan alla gårdar samt parvis mellan dem. Nollhypotesen för 

testerna var att det inte fanns någon signifikant skillnad i artrikedom mellan de olika 

gårdarna. Ett p-värde under 0,05 innebär att nollhypotesen med 95 procent sannolikhet 

är falsk och kan förkastas (Townend 2002). 

   För att ta reda på om variationen av lövträds- och buskarter skiljer sig mellan de olika 

gårdarna beräknades betadiversiteten för respektive gård. Detta gjordes med hjälp av 

Whittaker’s measure: 

 

                    
                   

                                 
  

 

där en gårds gammadiversitet motsvarar det totala antalet observerade arter på gården 

och den genomsnittliga alfadiversiteten är medelantalet observerade arter per 

inventeringsruta på samma gård. Värdet anger hur många inventeringsrutor som gården 

skulle bestå av om gamma- och alfadiversiteten var oförändrad och varje art enbart 

fanns i en inventeringsruta. Ett högt värde på betadiversiteten visar på en stor variation i 

artsammansättning mellan de olika inventeringsrutorna på en gård, men säger ingenting 

om artrikedomen (Tuomisto 2010). Exempelvis skulle en gård med totalt 10 olika arter 

utspridda på 10 inventeringsrutor ge ett Whittaker’s measure på 10 (  = 10;    = 1), 

medan en gård med totalt 30 arter som dock finns i flera av inventeringsrutorna, där 

varje ruta i genomsnitt har 5 arter, skulle ge ett Whittaker’s measure på endast 6 (  = 

30;    = 5). 

   Ett Sørensens similarity index beräknades också för att se om artsammansättningen 

skiljer sig mellan de olika gårdarna. Indexet ger ytterligare ett mått på betadiversiteten, 

men mellan olika gårdar istället för inom dem.  
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I formeln ovan är X antalet arter som område 1 och 2 har gemensamt,    antalet arter i 

område 1, och    antalet arter i område 2. Om artsammansättningen skiljer sig åt helt 

mellan områdena blir indexet 0; om arterna överlappar helt i båda områden är indexet 1 

(Ricklefs 2008). I mitt fall har jag jämfört gårdarna parvis mot varandra.  

 

3 Resultat 

3.1 Landskapsskötsel och markägares tankar om biologisk mångfald 

I intervjuerna berättade markägarna om följande landskapsåtgärder som kan genomföras 

i viltvårdande syfte:  

 

  Röjning av sikt- och skottfält 

  Frihuggning av lövträd i barrträdsdominerad produktionsskog  

  Ridåer av lövträd framför barrträdsdominerad produktionsskog 

  Plantering av buskar och/eller lövträd 

  Högröjning/halvfällning av lövträd istället för marknära röjning 

  Andra åtgärder (underlättar förbuskning, håller nere trädhöjd, låter diken växa igen) 

som gynnar skogsbryn 

 

Åtgärderna på respektive gård finns redovisade i Tabell 2.  

   Förutom de ovan angivna åtgärderna hade flera av markägarna anlagt våtmarker och 

viltåkrar för att gynna viltet, men eftersom dessa åtgärder vid undersökningstillfället 

inte i lika hög grad berörde lövträd och buskar kommer de inte att behandlas i den här 

uppsatsen.  

   Markägare C berättade även att han anlagt Beetle banks (Fig. 3). Syftet var bland 

annat att insekterna som lever i remsorna av buskar och gräs i sin tur kan locka till sig 

rapphöns, som skulle kunna etablera en population och därefter börja jagas. Markägaren 

hade observerat att många andra smådjur, som sork och småfågel, hade börjat bebo 

området, vilket han var positiv till. Han menade också att rovinsekter bidrog till att 

skadedjurs angrepp på grödorna vid intilliggande åkrar minskade, vilket är Beetle banks 

ursprungliga syfte. 

   En av de fem intervjuade markägarna (markägare D) berättade att han inte genomför 

någon viltvårdande åtgärd i landskapet eftersom han inte vill ha in vilt på sin mark, då 

han ansåg att viltet förstör skog och åker. Resterande markägare och viltvårdare angav 

att de genomför fyra till sex av åtgärderna i listan (Tabell 2); det som skiljer sig mest åt 

är hur och i vilken grad de genomförs. Exempelvis verkade röjning av sikt- och skottfält 

se olika ut på de olika gårdarna, där allt ifrån nästan ingen växtlighet alls till buskage 

lämnades kvar. Att kvantitativt avgöra i hur stor utsträckning viltvården utförs är svårt, 

eftersom markägarna inte alltid kunde ge en exakt siffra på antal tillfällen eller över hur 
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stor yta som den utförs. Istället har jag valt att fokusera mer på markägarnas attityder 

och syn på biologisk mångfald. 

 
Tabell 2: Kolumnerna visar vilka viltvårdande landskapsåtgärder som genomförs inför jakt på fem gårdar i 
Södermanland, enligt intervjuer med markägare i september 2013. Åtgärderna är utförda på respektive gård och 
inte nödvändigtvis inom varje inventeringsruta. 

 

Viltvård\Gård 

 

Gård A 

 

Gård B 

 

Gård C 

 

Gård D 

 

Gård E 

 

 

Röjning av sikt- och skottfält* 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Nej 

 

Ja 

 

Frihuggning av lövträd i 

barrträdsdominerad produktionsskog 

 

Nej 

 

Ja 

 

Ja 

 

Nej 

 

Ja 

 

Ridåer av lövträd framför 

barrträdsdominerad produktionsskog 

 

Ja 

 

Nej 

 

Ja (finns 

kvar sedan 

länge) 

 

Nej 

 

Ja 

 

 

Plantering av buskar och/eller lövträd 

 

Nej 

 

Ja 

 

Ja 

 

Nej 

 

Ja 

 

Högröjning/halvfällning av lövträd 

istället för marknära röjning 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Nej 

 

Nej 

Andra åtgärder (underlättar 

förbuskning, håller trädhöjd nere, 

låter diken växa igen) som gynnar 

skogsbryn  

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Nej 

 

 

Ja 

* I vissa fall lämnas buskage kvar, i andra fall huggs mer ned.  

 

 
   Fig. 3. Del av en så kallad Beetle bank mellan åkrar på gård C i Södermanland,  
   september 2013. Foto av författaren.  
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De flesta markägare visade stor kunskap i vikten av ett varierat landskap för att generera 

biologisk mångfald. När det gäller åsikter om jakt och viltvård hade de däremot olika 

syn på vad som skapar variation i landskapet och vad som missgynnar variationen. I 

samtliga fall var markägarna som genomför viltvård i landskapet av åsikten att detta 

gynnar variationen medan ett monotont skogsbruk skulle skada den, medan markägaren 

som inte genomför viltvårdande åtgärder menade att det är viltet som skadar 

mångfalden, inte skogsbruket.  

   Nedan ett urval av frågor och svar från intervjun som är väsentliga för studien:  

 

Hur tror du att viltvårdande åtgärder i landskapet påverkar områdets andra 

djurarter, som inte jagas? 

 

”Allt påverkas positivt av en variation.” – Markägare A 

 

”Enormt. Vi ser på våra våtmarker att det är mängder av vadarfåglar och andra arter. 

Och havsörn, generellt har vi mycket rovfågel eftersom det finns mat. Även insekter och 

den typen av djur lever runt våtmarkerna. Och vi har mycket småfåglar runt 

buskvegetationerna. Viltbruket genererar biologisk mångfald.” – Markägare B 

 

”Positivt!”  – Markägare C 

 

”Det finns inget foder i skogarna, viltet äter upp allt. De betar ned lövträden, rönnen 

blir bara en buske. Allt ris och örterna i skogen försvinner. Det fattas vegetation! Det 

finns inte plats för nya djur, de svälter. Den biologiska mångfalden i skogen är hotad 

beroende på att det är klart för mycket vilt.” – Markägare D 

 

”Generellt är det positivt för allt från småfåglar till älg. Man ser det direkt. Bara åker 

eller bara skog ger ett fåtal anpassade arter. Ju fler olika miljöer desto bättre.” 

– Markägare E 

 

Hur ser det perfekta jaktområdet ut, tycker du? 

 

”En kombination är bäst, med skogsbryn, inbunden skog, och fläckvis öppen mark. Här 

är åkrarna egentligen lite för stora.” – Markägare A 

 

”Det ska vara en kombination av mat, skydd och vatten, som fås av våtmarker. Öppna 

och oregelbundna åkerbitar, kantzoner mot lövskog.” – Markägare B 

 

”Vad ska du jaga? En varierad natur med mycket övergångszoner. Strand, skogsbryn, 

åker, våtmark … Vi anlägger fosfordammar där vattnet renas. Det blir en 

våtmarkseffekt eftersom vattnet är grunt.” – Markägare C 
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”Den perfekta jaktmarken är den där markägare och jaktarrendator båda är nöjda med 

skadenivå respektive jaktutbyte eller upplevelse. Det krävs också att angränsande 

marker inte påverkas negativt.” – Markägare D  

 

”Blandskog. Till exempel dovhjort gillar öppna ytor, typ hagmark, som finns där kor 

går och betar eller av estetiska skäl där folk bor, eller där marken passar till det. 

Granskog är värdelös ur jaktsynpunkt – det finns ingen mat där. Och granarna kväver 

allt annat, så det är ingen idé att öppna upp där, då tappar man bara produktion.” 

– Markägare E 

 

Genomför ni några särskilda åtgärder för skogsbryn?  

 

”Om åkern går hela vägen ut till skogen så skuggar träden åkern. Då hugger vi ut fem 

meter till en förbuskningszon, som är bra för viltet. Sedan blir det lövskog som huggs 

vart tionde år. Det gör vi runt alla åkrar.” – Markägare A 

 

”De ska hållas efter. Granar och lövträd toppas vid åkrar, cirka 80 centimeter upp från 

marken, så att de istället buskar upp sig och ger skydd och mat till djur. Vi halvfäller en 

del träd, som ger skydd och mat till viltet. Det är viktigt att det finns mat, skydd, vatten, 

lugn och ro.” – Markägare B 

 

”De huggs ut mot åkern. Det blir buskage, och det är ju bra för insekter. Det gör vi av 

intresse, det kostar inte så mycket. Det är för naturen, för hela vildnaden, det man 

kallar ”wild life” – inte bara för viltet. Det gör vi successivt runt åkrarna, ungefär 30 

till 35 kilometer kantzonshuggning varje år. Buskarna trimmas kontinuerligt.” – 

Markägare C 

 

”Skog är skog och åker är åker. Vi vill ha sol på gärdet. Moderna åsikter är att man 

ska ha skogsbryn med massa buskar. Men vi vill ju ha sol på åkern. Vi har en del sånt 

(skogsbryn, förf. anm.), men vi arbetar inte för att ha det. Vi har bryn, men inte massa 

buskar och elände där vilt kan ligga och titta. Vi vill inte ha det. Vi tycker det här ser 

snyggt ut, utan buskar. Dessutom ska dikena hållas rena för avvattning av skog och 

åker”. – Markägare D 

 

”Där det passar, inte runt all åker. På skotervägar mellan åker och skog kan buskar 

och sly få växa, där kör man med traktor ungefär vart åttonde år för att hämta virke. Vi 

har ett bryn mot en åker, från produktionsskogen som fick flyttas upp lite.”  

– Markägare E 

 

 

I några av intervjuerna framgick att skogsbrukslagar kan upplevas krångliga och som att 

de står i konflikt med de miljömål som ska uppnås. Några av svaren antyder också att 

det är en ekonomisk fråga om en markägare ska våga ”experimentera” och gå ifrån 

klassiskt skogsbruk med monotona barrträdsodlingar, att det är någonting som inte alla 
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skogsägare har möjlighet till. Alla markägarna ansåg att barrträd är det mest lönsamma 

att odla.  

   Frihuggning av ädellövträd är någonting som skogsstyrelsen råder till, men för flera 

av de intervjuade verkade det estetiska värdet och trädens funktion som foder för viltet 

vara minst lika viktigt. Nedan följer några citat om miljömål, ekonomin i skogsbruket, 

samt ädellövträd:  

 

”Produktionsskogen är barr. Löv är dyrt och tar lång tid innan det ger ett positivt 

kassaflöde. Staten lägger sig också i skötseln mer än för barr. De vill skydda skogen vid 

slutavverkningen, det finns så många mål att de kommer i konflikt med varandra.”  

– Markägare C 

 

”Gran är det mest lönsamma att odla. Man håller inte på att experimentera med saker 

man inte vet om det funkar. Man planterar det man vet lönar sig. De stora grejerna 

måste vara produktion. Jag odlar för min sonson, han ska inte kunna komma till mig 

när jag är gammal och undra vad jag höll på med egentligen.” – Markägare A 

 

”Förr fanns enstaka älg, harar och rådjur och det var inget krångel på skog och 

skogsbruk. Sedan kom älgexplosionen på 80-talet, och andra typer av markägare – 

kapitalstarka personer som vill bedriva jakt. Sedan har viltet spridit sig och skogsbruket 

förändrats. 30 till 40 procent av vår mark är tallmark, men nu kan inte tall planteras 

eftersom älgar kommer och äter upp den. Och nu har kronhjortar börjat ta granarna. 

Så har det varit de senaste 30 till 40 åren i hela Sörmland. Vi har kämpat emot och sagt 

det att lägre populationer behövs. Vill ha vilt och jakt men inte i sådana mängder.  

– Markägare D 

 

Vi gynnar ädellöven. Står tre bokplantor i produktionsskogen så frihuggs yta runt 

omkring, och därefter får en av bokarna eller ekarna stå kvar. Bok, ek och lind betas 

gärna, då blir de breda och korta – men de överlever! Jag tror att det är positivt för 

viltet, de ger till exempel ollon från ek som vildsvinen äter, körsbär, rönnbär. Dessutom 

är det vackert, och det är egentligen huvudanledningen. Det lättar upp landskapet, ger 

en bättre skogsupplevelse. – Markägare C 

 

”Fastigheterna ger hyresintäkter, sedan har vi intäkterna från jordbruket, skogen, jakt, 

turism, fiske … De olika sakerna går olika bra olika år. Det bakas ihop. Hela kakan går 

rätt bra, hade vi haft bara skogen hade kakan blivit sämre.” – Markägare E 
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3.2 Artrikedom och -sammansättning 

I artinventeringen upphittades till stor del samma arter på de olika gårdarna. Resultatet 

av inventeringen redovisas i Tabell 3. I bilaga 1 hittas artantal för varje inventeringsruta. 

 
Tabell 3. Antal träd- och buskarter per gård, samt alfa-, beta- och gammadiversitet i avseende på lövträd och 
buskar, på fem olika gårdar i Södermanland. Siffrorna intill artnamnen anger i hur många inventeringsrutor arten 
upphittades på respektive gård, i september 2013. Arter i fetstil är ädellövträd, blåmarkerade arter är barrträd, 
resterande övriga lövträd och buskar. 

Upphittade arter av träd och buskar Gård A Gård B Gård C Gård D Gård E 

Acer platanoides (lönn)  1 1  1 

Alnus glutinosa (klibbal) 4  1  2 

Alnus incana (gråal)      

Berberis vulgaris (berberis)  1    

Betula L. (björk) 7 6 6 7 5 

Corylus avellana (hassel) 1 1 2 2 1 

Crataegus L. (hagtorn)  1 1   

Fagus sylvatica (bok) 1     

Fraxinus excelsior (ask) 1 1 2  3 

Juniperus communis (en) 2 4 5 1 1 

Larix decidua (lärk)   1   

Malus sylvestris (vildapel)  2 1   

Picea abies (gran) 9 5 8 10 10 

Pinus sylvestris (tall) 5 4 6 7 5 

Populus tremula (asp) 4 4 4 2 3 

Prunus avium (sötkörsbär/fågelbär)   1   

Prunus spinosa (slånbärsbuske) 1 2 3   

Quercus robur (ek) 2 5 7  1 

Ribes alpinum (måbär)    1  

Ribes L. (vinbär) 1 1 1   

Ribes uva-crispa (krusbär) 2     

Rosa dumalis (nyponros) 3 1 3 2 1 

Rosa L. (rosbuske)   2   

Rubus rubus (björnbär)   2  1 

Salix aurita (bindvide)     1 

Salix caprea (sälg) 2 1 1  1 

Salix pentandra (jolster)     1 

Sorbus aucuparia (rönn) 3 4 4 2 4 

Sorbus intermedia (oxel) 1  1   

Antal arter totalt 17 17 22 9 16 

Antal lövträds- och buskarter (varav ädel) 14 (3) 14 (3) 18 (3) 6 (0) 13 (3) 

Alfadiversitet (  ) av lövträd och buskar 3,3 3,1 4,3 1,6 2,5 

Betadiversitet (β) av lövträd och buskar 4,2 4,5 4,2 3,8 5,2 

Gammadiversitet (γ) av lövträd och buskar 14 14 18 6 13 

 

I jämförelsen mellan alla gårdar visade Fischers exakta test att det fanns en signifikant 

skillnad mellan antalet träd- och buskarter mellan gårdarna (p=0,016). De parvisa 

jämförelserna visade att endast två gårdar skiljde sig signifikant från varandra i artantal: 

gård C och D (p=0,0013).  

   Fischers exakta test för lövträds- och buskarter gav också en signifikant skillnad 

(p=0,014) mellan alla fem gårdar. Här visade parvisa jämförelser att skillnaden mellan 
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antalet lövträds- och buskarter var signifikant mellan gård A och D (p=0,042), gård B 

och D (p=0,042) samt gård C och D (p=0,0016). Mellan de andra gårdarna fanns ingen 

signifikant skillnad när de jämfördes parvis. 

   Antalet arter av ädellövträd skiljde sig inte signifikant mellan någon av gårdarna, 

enligt Fischers exakta test (p=0,21).  

   Resultaten av Fischers exakta test redovisas i Tabell 4 och 5. 

 
Tabell 4. Jämförelse mellan antalet träd- och buskarter på fem olika gårdar i Södermanland, enligt Fischers exakta 
test. P-värdet i en cell gäller jämförelsen mellan gårdarna i den kolumn och rad som möts. Gröna celler markerar 
signifikanta p-värden.  

 Gård A Gård B Gård C Gård D Gård E Samtliga 

gårdar 

Gård A - - - - - - 

Gård B  1,00 - - - - - 

Gård C 0,26 0,26 - - - - 

Gård D 0,064 0,064 0,0013 - - - 

Gård E 1,00 1,00 0,17 0,11 - - 

Samtliga gårdar - - - - - 0,016 

 

 
Tabell 5. Jämförelse mellan antalet lövträd- och buskarter på fem olika gårdar i Södermanland, enligt Fischers 
exakta test. P-värdet i en cell gäller jämförelsen mellan gårdarna i den kolumn och rad som möts. Gröna celler 
markerar signifikanta p-värden.  

 Gård A Gård B Gård C Gård D Gård E Samtliga 

gårdar 

Gård A - - - - - - 

Gård B  1,00 - - - - - 

Gård C 0,38 0,38 - - - - 

Gård D 0,042 0,042 0,0016 - - - 

Gård E 1,00 1,00 0,24 0,079 - - 

Samtliga gårdar - - - - - 0,014 

 

 

Variationen i artsammansättning mellan de olika inventeringsrutorna analyserades med 

hjälp av Whittaker´s measure, som visade att den största betadiversiteten i avseende på 

lövträd och buskar fanns på gård E (5,2) och den minsta på gård D (3,8; Tabell 3). 

   Sørensens similarity index användes för att se i hur stor utsträckning arterna 

överlappade mellan gårdarna. Index visade att den största skillnaden i 

artsammansättning fanns mellan gård C och D (0,42), medan det var minst skillnad 

mellan gård A och C (0,75; Tabell 6).  

 
Tabell 6. Sørensens similarity index för lövträd och buskar mellan fem olika gårdar i Södermanland. Index i en cell 
gäller jämförelsen mellan gårdarna i den kolumn och rad som möts. 

 Gård A Gård B Gård C Gård D Gård E 

Gård A - - - - - 

Gård B 0,64 - - - - 

Gård C 0,75 0,69 - - - 

Gård D 0,50 0,50 0,42 - - 

Gård E 0,67 0,67 0,65 0,53 - 
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4 Diskussion 

4.1 Attityder till biologisk mångfald  

Efter att ha intervjuat fem markägare eller viltvårdare framgick deras olika attityder till 

viltvård, skogsbruk och biologisk mångfald. Det var tydligt att en av de intervjuade, 

markägare D, hade åsikter som gick starkt isär med de andras, då han ansåg att det är 

viltet som hotar den biologiska mångfalden, medan resterande markägare menade att 

viltvården ökar den biologiska mångfalden. Möjligen ser de två olika sidor av samma 

mynt; fyra markägare fokuserar på viltvården medan en fokuserar på själva viltet.  

   På gård D hittades minst antal arter i alla undersökta kategorier. Gården skiljde sig 

signifikant från gård C i antal träd- och buskarter, samt från alla gårdar utom gård E i 

avseende på lövträds- och buskarter. Det fanns inga ädellövträd på gård D, men antalet 

arter av ädellöv på de övriga gårdarna var också lågt. Hur resultatet skulle se ut i en 

större inventering med fler än tio inventeringsrutor per gård vore intressant att 

undersöka i en framtida studie. Möjligen skulle antalet inventerade ädellövträdsarter öka 

på vissa av gårdarna men förbli litet på andra gårdar, vilket skulle kunna visa en 

eventuell signifikant skillnad mellan gårdarna. Dock är det nog svårt att hitta statistiska 

skillnader eftersom så få träd klassas som ädellövträd. I en annan studie skulle man 

kunna räkna antalet individer av ädellövträd per inventeringsruta och på så sätt 

undersöka skillnad i abundans mellan gårdarna, snarare än artrikedom.  

   Att de största skillnaderna i artrikedom fanns mellan gård C och D är intressant 

eftersom markägarna till dessa två gårdar också var de som jag ansåg stack ut mest 

under intervjuerna. Markägare C visade ett mycket stort intresse och engagemang för 

det som han kallade vildnaden, det vill säga hela naturen och djurlivet, vilket han visade 

dels i sina intervjusvar och dels i sin demonstration av de Beetle banks som han hade 

anlagt på gården. Han angav också att han ofta frihögg ädellövträd och andra lövträd i 

produktionsskog, även då han inte var tvungen till det, för att det ”är vackert”, ”lättar 

upp landskapet” och ändå ”kostar inte så mycket”. Markägare D i sin tur uttryckte 

åsikter som att ”skog är skog och åker är åker” och förespråkade det han ansåg vara 

”traditionellt skogsbruk”, där man inte ägnar sig åt att skapa övergångszoner som 

skogsbryn och strandlinjer vid våtmarker, som flera av de andra markägarna gärna 

gjorde för att gynna viltet. Till skillnad från markägare C:s ”kostar inte så mycket” 

uttryckte markägare D ett missnöje över ”andra typer av markägare – kapitalstarka 

personer som vill bedriva jakt”. De olika svaren antyder att attityden mot skogsbruk och 

skötsel av landskapet delvis kan vara en ekonomisk fråga – det är svårt att bortse från 

att gård C är en adelsgård medan den mindre gården D var svår att hitta i en sökning på 

internet. En adelsgård har också av historiska skäl ofta en större tillgång på vissa 

lövträd, såsom ek, än andra gårdar, efter många års systematisk viltvård och estetisk 

skötsel av landskapet. Det är dock en fråga som kräver en annan typ av uppsats och 

ingenting jag kommer att diskutera vidare här.  

   Utan att kvantitativt kunna avgöra i hur stor utsträckning de viltvårdande åtgärderna 

utfördes på de olika gårdarna, så var mitt intryck av intervjuerna och efter att ha 

tillbringat en dag på varje gård att det fanns skillnader i graden av skötsel. 
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Intervjusvaren, särskilt från markägare C och D, tillsammans med Fischers exakta test 

för artrikedom antyder att en markägares attityd till skogsbruk, jordbruk och viltvård 

påverkar hur stor variationen av lövträd och buskar kommer att vara på marken. En 

positiv inställning till övergångszoner och lövträd, ibland med en minskad yta 

produktionsskog som följd, verkar leda till åtgärder i landskapet där lövträd och buskar 

gynnas, vilket i sin tur kan främja den biologiska mångfalden.  

   Eftersom flera viltvårdsåtgärder inte riktades enbart till viltet, utan också till det 

estetiska värdet i landskapet, till friluftslivet och till naturen som helhet, så går det inte 

att förutse hur gårdarna skulle se ut om det inte skedde någon jakt på dem. Min 

uppfattning utifrån intervjuerna är att ett intresse för jakt ofta hänger ihop med ett 

intresse för naturen. En spekulation är att utan jakt skulle möjligen skötseln av 

landskapet fortsätta, men i mindre grad. Utan ekonomisk vinning från jaktrelaterade 

intäkter är kanske incitamentet att exempelvis hugga ut produktionsskog till förmån för 

skogsbryn inte lika stort, då intäkterna från produktionsskogen minskar.  

   Även i avseende på betadiversitet gav de statistiska testerna lägst värde för gård D, 

medan den högsta betadiversiteten fanns på gård E. Begreppet betadiversitet är dock 

inte helt oproblematiskt; kvoten av Whittaker’s measure säger ingenting om hur artrik 

en gård är, utan enbart hur unik artsammansättningen i gårdens inventeringsrutor är. Ett 

högt Whittaker’s measure indikerar en stor variation i det undersökta landskapet, men 

en stor variation behöver inte alltid innebära en stor total biologisk mångfald eller en 

fördel för djur och växter i området. Man kan anta att begreppet är beroende av på 

vilken skala området undersöks. 

   Att gård E enligt Whittaker’s measure hade den högsta betadiversiteten beror på att 

inventeringsrutorna i genomsnitt innehöll färre arter än flera av de andra gårdarna. 

Endast två av de upphittade arterna återfanns enbart på gård E: bindvide (Salix aurita) 

och Jolster (Salix pentandra). Det var dock ingenting unikt för gård E eftersom varje 

gård innehöll en till två arter som endast upphittades på just den gården. För att ett mått 

på betadiversitet ska vara värdefullt tror jag att det behöver jämföras med det totala 

antalet upphittade arter – gammadiversiteten – och i en sådan jämförelse kanske inte 

gård E är mest lyckad i avseende på diversitet. Däremot skulle man kunna titta på om 

markägare E genomför åtgärder i landskapet på ett sätt som skapar många fläckar av 

olika och värdefulla habitat, som andra markägare skulle kunna ta efter, eller om 

omgivande naturlandskap innehåller förutsättningar för variation. 

   Sørensens Similarity index visade att den största skillnaden i artsammansättning i 

avseende på lövträd och buskar fanns mellan gård C och D. Detta skulle kunna tolkas 

som att de innehåller en relativt stor del träd och buskar som är unika för respektive 

gård, men tittar man på artlistan ser man att gård D endast har en art som inte också 

finns på gård C: måbär (Ribes alpinum). Resterande arter som inte överlappar på båda 

gårdar finns alltså på gård C, totalt elva stycken. Index pekar här snarare på en stor 

skillnad i artrikedom mellan de två gårdarna, precis som Fischers exakta test visat. Att 

gård A och C har mest liknande artsammansättning är inte heller det förvånande, 

eftersom gård A, tillsammans med gård B, hade näst flest upphittade arter. Endast åtta 

lövträds- och buskarter överlappade inte mellan gårdarna, varav majoriteten – sex 

stycken – återfanns på gård C. Att artsammansättningen mellan gårdarna i det stora hela 
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inte skiljer sig nämnvärt mycket åt tyder på att de gårdar med relativt få arter inte har 

unika arter, utan arter som i hög grad även finns på gårdar med större artrikedom. 

   Liksom för ädellövträden hade det underlättat de statistiska testerna ifall antalet 

individer av träd och buskar hade inventerats i stället för endast antalet arter, eftersom 

arterna totalt sett är relativt få. Om abundansen hade inkluderats så hade kanske 

skillnaden mellan de olika gårdarna synts tydligare, men i den här studien var en sådan 

inventering inte tidsmässigt möjlig. Det vore också intressant att titta på vilka 

ekologiska värden lövträden och buskarna genererar i området, till exempel genom 

inventeringar av andra djur- och växtarter. 

 

4.2 Studieområdet 

Det ideala för min studie hade varit att besöka tre gårdar med viltvårdande 

landskapsskötsel och tre gårdar utan landskapskötsel, för att jämföra dessa två grupper 

av gårdar och markägare mot varandra. Det var dock svårt att hitta markägare som 

passade in på mina önskemål då nästan alla av de kontaktade markägarna uppgav att de 

genomförde någon form av viltvård. Det hade inte heller varit enkelt att slå ihop 

gårdarna med landskapsskötsel i en enda grupp, eftersom graden av åtgärder visade sig 

skilja så pass mycket och dessutom var svår att bestämma.  

   Idealiskt hade också alla gårdar haft lika stora skogsmarker. Man kan tänka sig att det 

finns fler möjligheter för en markägare på en större gård än på en mindre att prioritera 

bort en del av barrproduktionsskogen till förmån för lövträd, genom exempelvis 

frihuggning eller uthuggning för skogsbryn. Weslien och Widenfalk (2009) visade att 

det finns ett samband mellan storlek och artrikedom, där större skogar ofta är artrikare 

än små, vilket kan ha varit en bidragande orsak till en del av skillnaden i antal arter 

mellan gårdarna i min studie.   

   Artantalet skiljer sig ganska mycket mellan inventeringsrutorna inom respektive gård, 

vilket delvis kan bero på att jag i undersökningen inte har gjort någon skillnad på 

produktionsskog och impediment. De förstnämnda tenderade att vara mest artfattiga, 

vilket förmodligen har sin förklaring i dels skogsbruket, där barrträd prioriteras över 

lövträd, och dels i naturlig succession där lövträd generellt har svårt att etablera sig i ett 

grandominerat område. Eftersom både impediment och produktionsskog kan användas i 

jakt ville jag inte göra skillnad på områdena, och särskilt en av markägarna genomförde 

faktiskt viltvårdande åtgärder även i sin produktionsskog. 

   Om granplantager inte är för stora och istället bryts upp med öppnare lövträdsdungar, 

frihuggna lövträd samt skogsbryn med buskar, tror jag att de inte behöver innebära ett 

lika stort hot mot lövskogslevande arter. Detta stöds av studierna av Dunning et al. 

(1992), Roland et al. (2000) och Öckinger et al. (2012) som visar att kvaliteten på 

matrixen – här granodlingen – är avgörande för om närliggande habitat – här lövskog – 

kan fungera som livsmiljö för en art. Om närliggande lövskogar har tillräcklig storlek 

kan man tänka sig att de lövträd och buskar som genom viltvårdande åtgärder får plats i 

ett barrproduktionsskogslandskap skulle kunna fungera som korridorer eller stepping 

stones för de arter som lever i lövskogen. Sådana korridorer och stepping stones skulle 
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kunna medföra att de fragmenterade lövskogarna i större utsträckning behåller sin 

funktion som habitat för olika lövskogslevande arter.  

 

4.3 Miljömål och föreskrifter 

Två av de intervjuade personerna uttryckte missnöje över miljömål och föreskrifter som 

upplevdes krångliga och otydliga. Till exempel ansåg en av markägarna att lövskog var 

besvärligt att odla då ”det finns så många mål att de kommer i konflikt med varandra”. 

Eftersom en ökad andel lövträd i landskapet skulle vara positivt för den biologiska 

mångfalden i Sverige, kan det tyckas underligt ifall odling av lövskog är svårare än 

odling av barrskog. Som studien av Berg et al. (1994) visade kan dock monotona 

lövskogar vara lika negativa för biodiversiteten som monotona barrskogar. Det vore 

därför intressant med vidare studier i markanvändningsmetoder som minskar monotonin 

i landskapet, till exempel Agroforestry. Kanske skulle en sådan markanvändning i 

kombination med viltvårdande landskapsskötsel kunna fungera som en av flera 

lösningar för att uppnå ett mer varierat landskap med inslag av lövträd och buskar i 

Södermanland och Sverige.  

   Intressant är också att miljömål och produktionsmål för skogen är jämställda i svensk 

lagstiftning, vilket säger någonting om attityden mot naturen och den biologiska 

mångfalden. Själva definitionen av skog innehåller i de flesta fall ordet ”produktion”. I 

och med att monotona skogar är mindre ekologiskt värdefulla än de som är mer 

varierade, och de flesta intervjuade markägare ansåg att ren barrskog ger högst 

ekonomisk avkastning, kanske skogsbruksregler borde förändras så att incitamentet att 

skapa variation i skogen ökar. Jag tvivlar på att den ökning av lövträds- och buskarter 

som min studie antyder att viltvård skulle kunna bidra till är tillräcklig för att skapa 

verklig ekologisk resiliens i Södermanland där nästan all skog är produktionsskog. På 

en liten skala kan den nog däremot vara mycket värdefull.  

 

4.4 Kvalitativ och kvantitativ metod    

Med min studie ville jag undersöka hur markägare ser på biologisk mångfald samt 

skötsel av landskapet och om denna syn kunde speglas i artsammansättningen på deras 

gårdar, varför en kombination av intervjuer och artinventeringar var given. Att blanda 

kvalitativa metoder med kvantitativa kan ses både som ett problem och en fördel. I 

naturvetenskaplig forskning står ofta den kvantitativa metoden högre, medan kvalitativa 

undersökningar kan ses som alltför subjektiva. Även om all tolkning av resultat är 

subjektiv så går det inte att komma ifrån att det förmodligen i störst grad gäller 

analyserna av intervjuerna. Självklart kan mitt intryck av markägarna spela roll för hur 

jag har uppfattat deras attityder. Dessutom kan markägarnas olika personligheter och 

uttryckssätt ha bidragit till vilken information de har gett mig; en pratsam markägare 

kan möjligen verka mer engagerad i sina viltvårdsåtgärder än en mer tystlåten, och en 

markägare som är negativt inställd till mig som intervjuare kanske svarar korthugget 

och ointresserat. Däremot är nog intervjuer nödvändiga för att komma åt just attityder, 
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som jag tror är en mycket stor del i vilka åtgärder en markägare väljer att genomföra på 

sin gård.  

 

4.5 Viltvård, inte jakt 

Slutligen – det är de viltvårdande åtgärderna i landskapet jag har undersökt, inte jakten i 

sig. Om det är så att jaktmarker generellt har en högre variation av lövträd och buskar är 

det åtgärderna vi bör fokusera på, inte nödvändigtvis själva jakten. Jakt är förmodligen 

ett starkt incitament för markägare att gynna lövträd och buskar, som i sin tur kan 

fungera som korridorer, stepping stones eller hela habitat för andra organismer, men det 

borde inte behöva vara den enda drivkraften. Om det vore enklare än i dag att få statligt 

bidrag för frihuggning av lövträd i barrdominerad produktionsskog, skulle förmodligen 

variationen i skogarna öka. Och om markägare som inte vill ha in vilt på sina marker 

ska motiveras att anlägga skogsbryn skulle det nog behövas något bidrag som dels 

ersätter inkomster från förlorad skogsmark, och som dessutom gör skogsbryn mer 

lönsamma i jämförelse med om man skulle behålla all åkermark eller skog. I en 

framtida studie vore det intressant att intervjua ett större antal markägare för att ta reda 

på vad som skulle krävas för att de skulle anlägga skogsbryn och frihugga träd. Jag 

hoppas på kreativa lösningar som kan motverka monotoni i landskapet. En variation av 

åtgärder – så som viltvård, Beetle banks, Agroforestry och starkare incitament till 

skogsbrukare att gynna lövträd – är förmodligen vad som skapar variation i landskapet, 

där jakt och rovdjur, skogs- och jordbruk, bostäder och naturreservat alla har en naturlig 

plats. 

 

5 Slutsatser 

Resultaten av de statistiska testerna och intervjuerna antyder att viltvårdande åtgärder 

ökar tillgången på lövträd och buskar i Södermanlands landskap. Dessa åtgärder är: 

frihuggning av lövträd, anläggning av lövträdsridåer, plantering av buskar och lövträd, 

högröjning/halvfällning av lövträd i stället för marknära röjning i skogsbruket, olika 

medel för att gynna buskar och lövträd i skogsbryn, samt röjning av sikt- och skottfält, 

där den sistnämnda åtgärden är för att underlätta själva jakten.  

   Artrikedomen i avseende på lövträd och buskar skiljde sig signifikant mellan de olika 

gårdarna i undersökningen. Gården utan landskapsskötsel hade lägst artantal och gården 

med flest viltvårdsåtgärder var artrikast. Denna gård är en gammal adelsgård, vilket kan 

vara en bidragande orsak till det höga artantalet av både historiska och ekonomiska skäl. 

Gården där inga viltvårdande landskapsåtgärder utfördes hade också lägst betadiversitet 

mellan inventeringsrutorna.  

   Studien antyder att en markägares eller viltvårdares attityd till viltvård och biologisk 

mångfald påverkar hur stor variationen av lövträd och buskar kommer att vara på 

gården. En positiv inställning till viltvård leder troligtvis till att lövträd och buskar 

gynnas, vilket i sin tur kan främja den biologiska mångfalden.  
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   Om de nämnda viltvårdande åtgärderna genomförs i större skala skulle de 

förmodligen kunna fungera som småskaliga störningar i barrdominerade 

produktionsskogar och därmed öka variationen i landskapet. Luckor med lövträd i 

barrskog, samt skogsbryn, skulle kunna fungera som korridorer och stepping stones 

mellan habitat av löv- och blandskogar. På så sätt skulle kvaliteten på matrixen öka.   

Däremot är viltvårdande åtgärder förmodligen inte tillräckliga för att återskapa hela 

lövskogar – för det krävs nog långt mer utbredda åtgärder, bland annat tydligare och 

annorlunda regler för skogsbrukare. 

 

Tack till 

Tomas Hansson för rådgivning och hjälp med statistiska tester, samt handledare Sara 

Cousins. Dessutom ett tack till den informella lövexperten mormor Maj-Lis, kartläsaren 

Björn, samt kakbakaren Jessica, som alla hjälpte till att göra fältarbetet trevligare och 

möjligen motverkade en förlust av rapportskrivaren till skogen. Slutligen ett stort tack 

till de markägare och viltvårdare som ställde upp på intervju och lät mig utföra 

fältarbetet på deras gårdar.  
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Bilaga 1: Antal arter per inventeringsruta 

Siffrorna i tabellen representerar antalet arter av alla träd och buskar, av lövträd och buskar, samt av ädellövträd, 
som upphittades i de 10 m   10 m stora inventeringsrutorna på fem olika gårdar i Södermanland under en 
inventering i september 2013. 

 
Gård 

 
Inventeringsruta 

Antal träd- och 
buskarter (varav 

barr) 

 
Antal lövträds- och 

buskarter 

 
Antal 

ädellövträdsarter 

A 1 8 (2) 6 0 

A 2 4 (2) 2 0 

A 3 3 (2) 1 0 

A 4 3 (2) 1 0 

A 5 2 (1) 1 0 

A 6 6 (1) 5 0 

A 7 8 (2) 6 1 

A 8 6 (1) 5 0 

A 9 4 (1) 3 2 

A 10 5 (2) 3 1 

B 1 7 (1) 6 1 

B 2 4 (1) 3 0 

B 3 5 (0) 5 1 

B 4 2 (1) 1 0 

B 5 6 (1) 5 2 

B 6 4 (2) 2 0 

B 7 6 (3) 3 1 

B 8 2 (1) 1 0 

B 9 7 (2) 5 2 

B 10 1 (1) 0 0 

C 1 7 (2) 5 1 

C 2 4 (2) 2 0 

C 3 3 (1) 2 1 

C 4 2 (1) 1 0 

C 5 3 (2) 1 0 

C 6 8 (3) 5 2 

C 7 8 (3) 5 1 

C 8 11 (3) 8 1 

C 9 9 (1) 8 3 

C 10 8 (2) 6 1 

D 1 4 (2) 2 0 

D 2 3 (1) 2 0 

D 3 3 (2) 1 0 

D 4 2 (1) 1 0 

D 5 2 (2) 0 0 

D 6 8 (3) 5 0 

D 7 3 (1) 2 0 

D 8 3 (2) 1 0 

D 9 2 (2) 0 0 

D 10 4 (2) 2 0 

E 1 3 (2) 1 0 

E 2 2 (1) 1 1 

E 3 3 (2) 1 0 

E 4 2 (2) 0 0 

E 5 5 (1) 4 0 

E 6 4 (1) 3 0 

E 7 6 (1) 5 3 

E 8 6 (3) 3 0 

E 9 8 (2) 6 1 

E 10 2 (1) 1 0 

 


