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Abstract 

The ecologically important small remnant habitats are becoming fewer in modern agriculture 

due to the intensification of agricultural landscapes that have resulted in an increasingly 

fragmented landscape. In order to provide an ideal conservation framework for small habitats, 

such as midfield islets, several studies about the organisms on the islets, their diversity and 

distribution are needed. In this study I investigated the diversity of mosses and lichens on open 

midfield islets with and without shrubs and trees in an open and a forest-dominated landscape. 

The analysis of species diversity in the study suggests that, overall; there are more species of 

mosses and lichens in the open landscape in relation to the forest-dominated landscape, and on 

the opened islets lacking shrub and tree vegetation. These environments consist of dry and 

rocky soils and overgrow relatively slowly, which is favourable for mosses and lichens. There 

was no significant correlation between diversity and size of the midfield islets or their distance 

to forest. The number of species in a habitat may depend on regional species pool and the 

number of potential colonizers but also local processes. Furthermore, it is important to mention 

that the study suggests that the diversity of mosses and lichens is influenced by the conditions 

on the midfield islands, such as shrub and tree cover. These conditions, combined with a 

variation within these small habitats can create good conditions for a landscape with high 

diversity. 

Keyword: Diversity, mosses, lichens, midfield islets, α-diversity, γ-diversity, species 

richness 

Sammanfattning 
De ekologiskt betydelsefulla småbiotoperna blir allt färre i det moderna jordbruket på grund av 

intensifieringen av jordbrukslandskapet som resulterat i ett allt mer fragmenterat landskap. För 

att kunna ge småbiotoper, såsom åkerholmar, ett optimalt skydd behövs flera studier om 

organismerna på holmarna, deras diversitet och spridning. I denna undersökning studeras 

artrikedomen av mossor och lavar på busk- och trädbekädda samt öppna åkerholmar i ett öppet- 

och ett skogsdominerat landskap. Analysen av artrikedom i studien tyder på att de finns fler 

arter av mossor och lavar i det öppna landskapet i förhållande till det skogsdominerade 

landskapet samt på de åkerholmarna som saknade busk- och trädvegetation. Dessa miljöer 

består av torr och stenig mark och växer igen relativt långsamt, vilket är gynnsamt för vissa 

mossor och lavar. Det fanns ingen signifikant korrelation mellan diversitet och storleken på 

åkerholmarna eller mellan diversitet och holmarnas avstånd till skog. Antalet arter i ett habitat 

kan bero på regionala artpoolen samt antalet potentiella kolonisatörer men även lokala 

processer. Vidare är det viktigt att nämna att studien tyder på att diversitet av mossor och lavar 

påverkas av förhållandena på holmarna, såsom busk- och trädtäckningen. Detta i kombination 

med en variation inom dessa små biotoper kan skapa goda förutsättningar för ett landskap med 

hög diversitet. 

 

Nyckelord: Diversitet, mossor, lavar, åkerholmar, α-diversitet, γ-diversitet, artrikedom 
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1. Inledning 

Den största delen av Europas biologiska mångfald återfinns i jordbrukslandskapet (Fischer et 

al., 2008; Pykälä, 2000).  Denna mångfald hotas främst av dagens intensifiering av jordbruket 

(Stoate et al., 2001; Zechmeister & Moser, 2001; Zechmeister et al., 2003). Intensifieringen har 

resulterat i fragmentering av viktiga livsmiljöer som räknas som ett av de centrala hoten 

tillsammans med ren förlust av biotoper, igenväxning, exploatering etc. (Lindborg et al., 2008; 

Stoate et al., 2001; Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), 2005).  

För att bevara den biologiska mångfalden i ett allt mer fragmenterat landskap bör det finnas 

goda tillgångar på lokala tillflyktsorter i form av småbiotoper såsom åkerholmar och vägkanter 

(Bernes, 2011). Dessa biotoper fungerar som refugier för flora och fauna (Bergil et al., 2004; 

Cousins, 2006), samt skapar en variation i jordbrukslandskapet vilket gör att de har en stor 

betydelse för växt- och djurlivet (Bernes, 2011).  Det bör finnas goda spridningskorridorer 

mellan dessa habitat, då en isolering av större grad kan få både direkta och indirekta negativa 

effekter på arter och samhällen (Sveriges Lantbruksuniversitet, 2005). 

En åkerholme är den mark som vid uppodlingstillfället inte kunnat tas i anspråk för åkerbruk 

och enligt Naturvårdsverket (2014) definieras åkerholmar som en holme av natur- eller 

kulturmark med en area av högst 0,5 hektar som omges av åkermark eller kultiverad betesmark 

(Naturvårdsverket, 2014). Det finns 265 495 åkerholmar i Sverige enligt inventeringen som 

gjordes 2008 av Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS) (Allard et al., 2008).  

Åkerholmar och andra småbiotoper ingår i områdesskyddet i miljöbalken för 

biotopskyddsområden som är till för att skydda små mark- och vattenområden 

(Naturvårdsverket, 2012). Småbiotoperna omfattas också av miljöstödet (delvis EU-finansierat) 

för värdefulla natur- och kulturmiljöer i jordbrukslandskapet (Bernes, 2011). Skyddet för 

biotopen bidrar bland annat till de nationella miljökvalitetsmålen ”Ett rikt jordbrukslandskap” 

och ”Ett rikt växt- och djurliv”. 

För att ge åkerholmarna ett effektivt skydd behövs bredare kunskap om den biologiska 

mångfalden i dessa habitat. Åkerholmar domineras vanligen av moränkullar och/eller 

berghällar, vilket innebär att de växer igen relativt sakta trots att nyttjandet av dem har minskat 

(Bernes, 2011). Det finns få studier gjorda på mossor och lavar på åkerholmar, vilka båda 

gynnas av det öppna och soliga läget samt av jordflykt från åkrarna (Bernes, 2011). Mossor är 

en unik grupp av landväxter i många aspekter genom att de saknar mekanismer för att styra sitt 

eget vattenutbyte (Jahns & Masselink, 1980). De är även beroende av vatten för deras sexuella 

reproduktionsförmåga (Zechmeister et al., 2003). Detta gör mossor beroende av mikroklimatet 

och lokala förhållanden.  Lavar i jordbrukslandskapet har det svårt att anpassa sig till 

fragmenteringen och biotopförlusten genom att deras tillväxthastighetkraftigt begränsar deras 

spridningsmöjligheter (Nash, 2008).  

Denna studie syftar till att jämföra artrikedomen av mossor och lavar på åkerholmar med 

respektive utan busk- och trädvegetation i ett öppet- samt ett skogsdominerat jordbrukslandskap. 

Studien undersöker även om det finns en korrelation mellan artrikedom och storleken på 

holmarna och därtill även om det finns ett samband mellan artrikedomen och holmarnas avstånd 

till skog. För att göra detta besvaras följande frågeställningar: 
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(1) Hur ser mångfalden av mossor och lavar ut på åkerholmar med busk-/trädvegetation i 

relation till åkerholmar utan?  

(2) Hur ser mångfalden av mossor och lavar ut på åkerholmar av olika storlek och 

isoleringsgrad? 

(3) Ser eventuella samband olika ut i ett öppet landskap jämfört med i ett skogsdominerat 

landskap?  

2. Metod 

2.1 Studieområde 

Två jordbrukslandskap i Haninge kommun, i södra delen av Stockholms län, studerades. Det 

ena var ett öppet odlingslandskap (59°5´N, 18°´5E) på 30x30km och det andra ett 

skogsdominerat landskap (59°8´N, 18°17´E) på 20x20km.  

2.2 Datainsamling 

Fältarbetet utfördes den 15 – 20 maj 2015. Tio åkerholmar valdes ut i respektive område med 

hjälp av satellitbilder i Google Earth och kategoriserades i två kategorier: holmar med busk- och 

trädvegetation samt holmar utan busk- och trädvegetation (Google, 2013). För varje område 

inventerades fem åkerholmar med busk-och trädvegetation samt fem utan busk- och 

trädvegetation. 

På varje åkerholme inventerades tre 1x1m provrutor, totalt inventerades 30st provrutor i 

respektive område. Provrutorna placerades ut på hällmark eller större stenar och antalet arter av 

mossor och lavar i varje provruta noterades. Åkerholmarnas storlek bestämdes med hjälp av 

ortofoton i ArcGIS (Esri, 2014). Avståndet från åkerholmarna till närmsta skog, skog definieras 

som ett sammanhängande skogsområde större än 0,5 hektar, beräknades i Google Earth 

(Google, 2013). Avståndsmätningen beräknades från utkanten av åkerholmen fram till 

skogsbrynet. 

2.3 Dataanalys 

För varje åkerholme beräknades alfadiversitet (α-diversitet), som här syftar på medelantalet 

arter per provruta och uttrycks i antalet arter (Ricklefs, 2008; Whittaker, 1972). Vidare 

beräknades gammadiversitet (γ-diversitet) som visar artrikedomen på en geografisk skala och i 

detta fall totala antalet arter inom de tre provrutorna (Whittaker, 1972). För att undersöka om 

det fanns en signifikant (p<0,05) skillnad mellan de två holm-typerna inom respektive landskap 

samt mellan de olika lanskapen utfördes ett antal t-test. 

För att undersöka om det fanns några samband mellan artdiversitet och arean på åkerholmarna 

utfördes regressionsanalyser. Regressionsanalyser utfördes även för att se om det fanns något 

samband mellan ardiversiteten och avståndet till skog dvs. avståndet från utkanten av 

åkerholmen till skogsbrynet. Samtliga test genomfördes med hjälp av GraphPad (GraphPad, 

2015).  
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3. Resultat 

3.1 Träd- och busktäckning 

Lavar  

Studien visar att α-diversitet och γ-diversitet för lavar var signifikant högre på holmarna utan 

busk- och trädvegetation i förhållande till dem med busk- och trädvegetation i det öppna 

landskapet (α-diversitet: t=3,26, p=0,012; γ-diversitet: t=3,90, p=0,005) (Figur 1). Det fanns 

ingen signifikant skillnad i det skogsdominerade landskapet mellan de två kategorierna 

åkerholmar (α-diversitet: t=1,74, p=0,121; γ-diversitet: t=1,68, p=0,132).  Vidare fanns det 

ingen signifikant skillnad i α- samt γ-diversitet mellan de busk- och trädklädda holmarna i det 

öppna landskapet jämfört med dem i det skogsdominerade landskapet.  Det fanns på 

motsvarande sätt ingen signifikant skillnad mellan holmarna utan busk- och trädvegetation i det 

öppna landskapet i förhållande till dem i det skogsdominerade landskapet. 

 

Figur 1. Diagrammet visar α-diversitet och γ-diversitet för lavar i det öppna- och 

skogsdominerade landskapet. Felstaplarna visar standardavvikelsen för respektive stolpe. 

Mossor 

På åkerholmarna utan busk- och trädvegetation i det skogsdominerade landskapet förekom det 

en signifikant högre γ-diversitet av mossor än på de holmarna med busk- och trädvegetation (γ-

diversitet: t=4.02, p=0,004). Det förekom ingen signifikant skillnad mellan i α-diversitet mellan 

de olika holm-typerna i det skogsdominerade landskapet. Likaså förekom det ingen signifikant 

skillnad i α- och γ-diversitet mellan de två kategorierna åkerholmar i det öppna landskapet 

(Figur 2). Vidare förekom det en signifikant skillnad i γ-diversitet mellan de busk- och 

trädklädda åkerholmarna i det öppna landskapet jämfört med det skogsdominerade landskapet 

(γ-diversitet: t=3,1, p=0,014). Det var ingen signifikant skillnad i α- samt γ-diversitet mellan 

holmar som saknade busk- och trädvegetation i det öppna landskapet jämfört med dem i det 

skogsdominerade landskapet. Samt ingen signifikant skillnad i α-diversitet mellan busk- och 

trädklädda holmarna i det öppna landskapet i förhållande till de i det skogsdominerade 

landskapet. 
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Figur 2. Diagrammet visar α-diversitet och γ-diversitet för mossor i det öppna- och 

skogsdominerade landskapet. Felstaplarna visar standardavvikelsen för respektive stolpe. 

3.2 Area och avstånd till skog 

Åkerholmarnas storlek varierade från 600m2-2700m2 och holmarnas avstånd till skog varierade 

från 35m-450m. Regressionsanalyserna visar på att det inte fanns ett signifikant samband 

mellan artrikedom och area (Tabell 1). Vidare förekom ingen signifikant korrelation mellan 

artrikedom och åkerholmarnas avstånd till skog (Tabell 1). Artrikedom av lavar på de busk- och 

trädklädda åkerholmarna tenderade dock att minska med ökat avstånd till skog (R2 = 0,3087, p = 

0,095).  Det fanns även en positiv trend mellan artrikedom av mossor på busk- och trädklädda 

åkerholmar och arean på åkerholmen (R2 = 0,3708, p = 0,062).  

Tabell 1. Visar värden för linjära regressionstesten som utfördes för artrikedom i relation till 

arean på holmarna respektive avstånd till skog från åkerholmarna. Värderna i fetstil visar på 

en tendens av korrelation mellan förklaringsvariabeln och holme-typ (0,05<p<0,10). 

LINJÄR REGRESSIONSANALYS 

 Area  Avstånd till skog 

 Landskap/typ av holme R2 P  R2 P 

       

L
A

V
A

R
 Öppet landskap 0,0055 0,839  0,1439 0,280 

Skogsdominerat landskap 0,1377 0,291  0,0810 0,430 

Holmar utan busk-/trädvegetation 0,0275 0,647  0,0682 0,466 

Holmar med busk-/trädvegetation 0,0289 0,639  0,3087 0,095 

 

M
O

S
S

O
R

 Öppet landskap 0,0096 0,788  0,1887 0,210 

Skogsdominerat landskap 0,1965 0,199  0,1164 0,335 

Holmar utan busk-/trädvegetation 0,1276 0,311  0,2547 0,137 

Holmar med busk-/trädvegetation 0,3708 0,062  0,0797 0,429 
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4. Diskussion  

4.1 Träd- och busktäckning 

Studien visar att det förekom en signifikant skillnad i α-diversitet och γ-diversitet för lavar på 

holmarna utan busk- och trädvegetation i förhållande till dem med busk- och trädvegetation i det 

öppna landskapet då det förekom en högre diversitet på holmarna utan busk och trädvegetation 

(Figur 1). Bristen på busk- och trädvegetation i landskapet och på holmarna skapar gynnsamma 

förhållanden för lavarna genom att de gynnas av den öppna och solexponerade miljön (Bernes, 

2011). Genom att lavar besår av två delar, en svampdel som skyddar laven mot uttorkning samt 

en alg- eller cyanobakteriedel som producerar energi genom fotosyntes, tål lavar extrem 

uttorkning (Nash, 2008).  Detta har skapat en fördel för lavar och resulterat i möjligheten att 

kunna invadera dessa extrema livsmiljöer som andra organismer har svårt att överleva i.  

Liknande trend finns hos mossor där det förekom flera mossarter i det öppna landskapet och på 

de holmar som saknade busk- och trädvegetation (Figur 2). Landskapsstrukturen i kombination 

med bristen på busk- och trädvegetaion på holmarna skapar solexponerade miljöer. Studier, 

såsom Pharo & Zartman (2007), visar på att mossor har en förmåga att klara av extrem torka 

vilket gör att de kan etablera sig i denna typ av miljöer. Mossorna har en snabb generationstid, 

är substratspecifika samt ett dominerande haploid stadium, dessa adaptioner i kombination med 

deras förmåga att klara av extrem torka gör dem framgångsrika i dessa typer av miljöer (Pharo 

& Zartman, 2007). Dock har mossor en relativt långsam tillväxt och koloniseringsprocess, det 

kan ta många decennier för mossor att utvecklas och etablera sig framgångsrik (Crites & Dale, 

1998). Vilket betyder att det lokala förhållandet på holmarna troligen har en betydande roll för 

mossor att etablera framgångsrikt. 

Bernes (2011) menar att mossor och lavar gynnas av det öppna och soliga läget samt av 

jordflykt från åkrarna, vilket återfinns på holmarna utan busk- och trädvegetation. Studien visar 

på större skillnad mellan holm-typerna än mellan de två olika landskapen, vilket tyder på att det 

lokala förhållandet på holmarna, busk- och trädtäckningen, har en större betydelse för mossor 

och lavar. Genom att mossor och lavar har en relativt långsam tillväxt och koloniseringsprocess, 

kan det ta mycket lång tid för mossor och lavar att utvecklas och etablera sig framgångsrik 

(Crites & Dale, 1998).  Det är därför viktigt att bevara dessa livsmiljöer på lokalnivå såväl som 

på landskapsnivå i ett stabilt kontinuerligt läge för att ge mossor och lavar tid att etablera sig i 

dessa habitat.  

Om man ser till den totala mängden arter som är tillgängliga i dessa typer av miljöer (artpooler) 

så är det viktigt att tänka på att artrikedomen i olika rumsliga skalor påverkas av olika processer. 

Studier gjorda på mossor tyder på att det finns ett samband mellan diversitet och ökad variation 

av substrat i biotopen (Zechmeister et al., 2003). Eftersom att denna studie fokuserar på mossor 

och lavar på hällmark samt större stenar utesluter det de resterande substraten på åkerholmen. 

Vidare undersöker inte studien vilken typ av arter, utan inriktar sig på artrikedom av mossor och 

lavar på åkerholmarna. Detta kan ha resulterat i att vissa biologiska värden på åkerholmarna kan 

ha försummats.  
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4.2 Area och avstånd till skog 

Det fanns ingen signifikant korrelation mellan artrikedomen och storleken på åkerholmarna 

(Tabell 1).  Emellertid fanns det en indikation på att med en ökad area på holmen ökade också 

artrikedomen av mossor på busk- och trädklädda åkerholmar. Andra, t.ex. MacArthur & Wilson 

(1967) och Cousins (2006), har funnit samband mellan area och artrikedom, ju större area desto 

fler individer av en art får plats. Vilket syns i ett allt mer fragmenterat landskap. Dessa 

indikationer kan bero på att mossor som lever på hällmark samt större stenar gynnas av 

solexponering, då dessa holmar täcks av träd och buskar skuggar en del områden. På holmar 

med större yta finns då fler möjligheter till exponerad yta. Trots detta beroende av mikroklimat 

och lokala förhållanden är de väldigt framgångsrika organismer (Medina et al., 2014). Mossor 

har generellt sett goda förutsättningar att ta itu med den pågående fragmenteringen av 

jordbrukslandskapet främst genom deras globala utbredning men även genom snabba 

generationstider, dominerande haploid tillstånd samt substratspecificitet (Pharo & Zartman, 

2007). Antalet arter i ett habitat kan bero på regionala artpoolen samt antalet potentiella 

kolonisatörer men även lokala processer (Ricklefs, 2008). Eftersom denna studie undersökte 

artrikedomen av mossor och lavar på hällmark samt på större stenar försummas många viktiga 

små habitat såsom solitära träd som hyser hög biodiversitet. Vidare råder olika typer av 

ekologiska förhållanden inom ett habitat, samt variation i intensitet av markanvändning. Det är 

därmed svårt, trots dessa resultat, dra slutsatsen att storleken på åkerhomen inte har en betydelse 

för artrikedomen.  

Det förekom en tendens av korrelation mellan artrikedomen av lavar på busk- och trädklädda 

holmar och åkerholmarnas avstånd till skog. Lavar har en tolerans för de mest extrema 

miljöerna och klara av kolonisera områden där varken svampar eller alger ensamt klarar av att 

leva (Nash, 2008). Jämfört med kärlväxter, som har bättre spridningsmöjligheter, så har lavar 

allmänt en bredare utbredning trots deras begränsade spridningsmöjligheter (Löbel et al., 2006). 

Begränsningen i spridningen gör lavar extremt känsliga för fragmentering och minskade 

spridningskorridorer mellan habitaten. Med ett ökat avstånd mellan skog och dessa små habitat 

minskar spridningsmöjligheterna. Resultaten i denna studie styrker detta då de visar indikationer 

på att det finns färre arter på holmarna med busk- och trädvegetation ju längre bort man kommer 

från själva skogen.   

Regressionstesterna visar på trender och behöver inte nödvändigtvis visa orsaksamband mellan 

två variabler. Det är således svårt att säga att en ökad artrikedom med storlek skulle betyda att 

artrikedomen ökar på grund av att storleken på åkerholmen ökar. Troligen finns det andra 

faktorer som kan har en betydande roll som inte räknats med i denna studie. Vidare förekom det 

inget signifikant samband mellan holmarnas avstånd till skog och diversitet. Detta tyder på att 

dessa faktorer, area och avstånd till skog, på lanskapsnivå inte har en lika stor betydelse som 

förhållandena på den lokala nivån, såsom busk- och trädtäckning.  

 

 

 

 



Diversitet av mossor och lavar på åkerholmar i ett öppet och ett skogsdominerat landskap 

7 

 

5. Slutsats 

Studien visar att det finns fler arter av mossor och lavar i det öppna landskapet samt på de 

åkerholmar som saknade busk- och trädvegetation. Detta kan förklaras genom att mossor och 

lavar gynnas av det öppna solexponerade läget dessa områden erbjuder. I undersökningen 

förekom det ingen korrelation mellan area och diversitet, likaså förekom det inget direkt 

samband mellan holmarnas avstånd till skog och diversitet. Genom att mossor och lavar har en 

relativt långsam tillväxt och koloniseringsprocess, kan det ta många decennier för mossor och 

lavar att utvecklas och etablera sig framgångsrikt. Därmed är det viktigt att bevara dessa miljöer 

med en fortsatt skötsel av de öppna holmarna för att bibehålla den öppna och solexponerade 

miljön. Vidare är det viktigt att nämna att studien tyder på att diversitet av mossor och lavar 

påverkas av förhållandena på holmarna, såsom busk- och trädtäckningen. Detta i kombination 

med en variation inom dessa små biotoper kan skapa goda förutsättningar för ett landskap med 

hög diversitet. 

6. Tackord 
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arbetets gång. Jag vill också rikta ett stor tack till min partner i fält Cecilia Lindén. Ett tack till 

min vän och mentala stödsystem Emilie Rietz. Utan er hade det varit svårt att få alla bitar att 

falla på plats. Jag vill även passa på att rikta ett speciellt tack till min kära familj för att ni alltid 
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