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Foto 1. Den ljusgröna thujamossan växer
riktigt blött och kanske tillhör den de arter
som kommer att gynnas av de planerade
restaureringsinsatserna.
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Inledning/Bakgrund
Länsstyrelsen hade för avsikt att återskapa de sumpskogsmiljöer som en gång fanns i de
centrala delarna av Perstorpsskogens naturreservat. En hydrologisk åtgärd med dämda diken
och förhöjd vattennivå planerades till första halvåret 2020. Förhoppningen med den
hydrologiska åtgärden är att ersätta den triviala granskog som idag växer längs diket med en
mer varierad och lövdominerad skog. En höjning av vattenståndet kommer också att öka
andelen död ved i området.
För att Länsstyrelsen ska kunna följa utvecklingen av den hydrologiska åtgärden och veta om
åtgärden har haft avsedd effekt behövs en vegetationsinventering av utgångsläget i
områdena som kommer att påverkas av en återställd hydrologi.
Mot den bakgrunden fick Adoxa Naturvård i uppdrag av Länsstyrelsen att utföra en
uppföljningsbar inventering av områdets mossor, lavar och kärlväxter samt av död ved så att
den förändrade hydrologins effekter på vegetationen ska kunna följas upp under lång tid
framöver.

Metod
30 storytor har inventerats. De har markerats med varsitt 10 - 20 cm långt järnrör uppträtt
på en 50 cm lång träkäpp som slagits ned i marken strax under ytan. Varje ytas
centrumpunkt har koordinatsatts, mätts in från två fasta föremål i terrängen som även
fotograferats från centrumpunkten. Avsikten är att ytorna vid uppföljningsinventeringar ska
kunna återfinnas med hjälp av GPS, riktkompass, måttband, fotografier och metalldetektor.
Var och en av ytorna utgörs av en cirkulär 100 m² storyta (radie 5,64 m) och en centralt
placerad kvadratmeteryta för täckningsgradsanalys. Järnröret är nedslaget i cirkelns mitt
vilken också fungerar som sydhörn för täckningsgradsytan som är orienterad med
diagonalerna i nord/sydlig respektive öst/västlig riktning.
Den planerade dämningen av diken som genomkorsar naturreservatet förväntas påverka sex
olika områden av varierande storlek (0,35 ha – 3,3 ha). En jämn fördelning av
inventeringsytor mellan påverkansområden har eftersträvats och i de minsta områdena har
två ytor inventerats medan åtta ytor har markerats och inventerats i de största. Inom vart
och ett av de sex påverkansområdena har inventeringsytorna placerats subjektivt.
Möjligheterna till inmätning mot ett någorlunda unikt fast föremål i omgivningen har
påverkat ytornas placering.
Inventeringen utgörs av två skilda delar – enbart artförekomst i storytan och förekomst plus
täckningsgradsanalys i den centralt placerade kvadratmeterytan. I varje storyta noteras alla
mossor, lavar och kärlväxter. Träd och buskar räknas. Död ved noteras som låga, högstubbe,
eller torrträd. Den döda vedens volym beräknas. Endast ved längre än en meter och med en
diameter >10 cm räknas. Unga granplantor som ju förekommer rikligt här och var i området
räknas och anges tillsammans med träd som exempelvis 4 + 18 i fältblanketten. Där 4 är
antalet träd och 18 antalet småplantor. För en låga som med minst en meter befinner sig i
provytan beräknas volymen för hela lågan – alltså även för den del av lågan som befinner sig
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utanför provytan. Unga plantor av alla träd noteras alltid som art under rubriken
”kärlväxter”.
En arts täckningsgrad anges som procent täckt yta i den kvadratmeterstora ytan. En art som
täcker 1 dm² bedöms följaktligen ha täckningsgraden 1 % och så vidare. Täckningsgrader
mindre än 1 dm² betecknas med 0.
Foton
Var och en av de 30 inventeringsytorna har fotograferats minst tre gånger. Bild 1 – det första
fasta föremål som ytan mätts in mot (vanligtvis ett träd eller en stubbe). Bild 2 – det andra
fasta föremål som ytan mätts in mot. Bild 1 och bild 2 är fotograferade från ytans centrum.
Den tredje bilden är fotograferad mot norr från en punkt 5 - 15 meter rakt söder om
centrumpunkten om inget annat anges och illustrerar hur större delen av inventeringsytan
ser ut.
Fotografierna benämns B1, B2 och ”Söder”. Varje fotonamn anger även vilket
påverkansområde ytan är belägen i (PO) samt vilken yta det rör sig om inom
påverkansområdet. Benämningen PO5 Y1 B2 visar följaktligen att bilden är tagen i
påverkansområde 5, yta 1 och att det är en bild av det andra fasta föremålet som ytan mätts
in mot. Bildbeteckningen PO1 Y2 Söder visar att bilden är tagen 5 - 15 meter söder om
centrumpunkten i yta 2 i påverkansområde 1. Alla bilder med beteckningen ”söder” är
således tagna mot norr men från en plats söder om centrumpunkten.
I några ytor tillkommer ett eller ett par fotografier - vanligtvis för att förtydliga någon detalj.
Arbetet genomfördes under perioden 2 april till 9 juni i samarbete med Bo Karlsson
inventeringsfirma. Tomas Hallingbäck från Artdatabanken deltog i inventeringen vid ett
tillfälle och har hjälpt till med artbestämning av några mossarter.
Faktaruta: Förklaring till förkortningar
Rödlistans kategorier:
LC = Livskraftig
NT = Missgynnad
VU = Sårbar
EN = Starkt hotad
CR = Akut hotad
RE = Utdöd (Nationellt)
S = Signalart enligt skogsstyrelsen. Där det växer signalarter är chansen stor att det finns
höga naturvärden och att det förekommer sällsynta och hotade arter. Ju fler signalarter som
växer tillsammans desto högre naturvärden signalerar de.
F = Fridlyst art. Fridlysningen varierar ibland mellan länen.
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Inventeringskarta

Gul linje och gula siffror: De sex områden som förväntas bli påverkade av de hydrologiska insatser
som görs i området under 2020. Röd linje: Perstorpsskogens naturreservat - ungefärlig gräns. Röda
prickar markerar de 30 inventeringsytornas fördelning och placering.
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Resultat och kommentarer
Artfynd
Mossor, lavar och kärlväxter eftersöktes under inventeringen. Sammantaget noterades 104
taxa fördelade på följande sätt: Mossor 52, kärlväxter 34 och lavar 20 (se bilaga 3). Några få
arter dominerar i inventeringen. Dessa tillhör våra allra vanligaste arter i en lång rad olika
miljöer. De redovisas nedan i tabell 1.
Mossor
Antal ytor
Väggmossa
30
Husmossa
30
Kvastmossa
25
Tät fransmossa
25
Vågig kvastmossa
24

Lavar
Blåslav
Näverlav
Gällav
Grå tagellav
Blågrå mjöllav

Antal ytor
29
28
28
21
20

Kärlväxter
Blåbär
Gran
Lingon
Tall
Glasbjörk

Antal ytor
29
26
24
24
21

Tabell 1. De fem arter som noterades i flest av de trettio undersökta storytorna.

Dominansen av hus- och väggmossa, blåbär och lingon är även tydlig i täckningsgradsinventeringen. Av den framgår att dessa arter i dagsläget täcker betydande markytor i
inventerade påverkansområden. Mer utpräglade våtmarksarter som bitvis dominerar i andra
delar av naturreservatet, vitmossorna granvitmossa, tallvitmossa och sumpvitmossa till
exempel, täcker endast en mindre del av den inventerade marken (se diagram 1 nedan).

Täckningsgrad
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0
Hus- o väggmossa

Blåbär o lingon

Vitmossor

Diagram 1. Hus- och väggmossa täcker i genomsnitt 40 % av marken i de
Inventerade ytorna. Blåbär och lingon intar en mellanställning och de
hydrofila vitmossorna täcker år 2020 före dikesdämningarna i genomsnitt
endast 10 % av marken.
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Naturvårdsarter
De nio noterade naturvårdsarterna, det vill säga rödlistade arter, signalarter och fridlysta
arter förekommer i få inventeringsytor (se tabell 2 nedan). Signalarten långfliksmossa är
dock ett undantag. Den är en tämligen vanlig art i Perstorpsskogens naturreservat och
noterades på främst granlågor i sjutton av de trettio storytorna.

Art
Blåmossa
Kornknutsmossa
Långfliksmossa
Skuggsprötmossa
Vanlig rörsvepemossa
Vedtrappmossa
Talltagel
Knärot
Revlummer

Status
S
S
S
S
S
NT, S
S
VU, S, F
F

Antal ytor
1
5
17
1
1
2
1
5
6

Tabell 2. Naturvårdsarternas förekomst i
de trettio inventerade storytorna
Död ved
Död ved ger intryck av att förekomma rikligt i Perstorpsskogen naturreservat. Den noterade
förekomsten kopplad till de trettio inventerade storytorna varierar från 0 till knappt 4 m³.
Medelförekomsten är ungefär 1,2 m³.
Död granved är överlägset vanligast och medan inslaget av lövved är mycket litet. Se
diagram 2 nedan.

Död ved - procentuell fördelning
5
26

69

Gran

Tall

Löv

Diagram 2. Precis som förväntat dominerar död granved i naturreservatet.
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Av den döda veden utgör lågor den största andelen men andelen torrträd är också relativt
stor kanske på grund av granbarkborreangrepp. Se diagram 3 nedan.

Död ved - procentuell fördelning
5
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Högstubbar

Torrträd
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Diagram 3. Nedrasade trädstammar karaktäriserar stora delar av naturReservatet. Det återspeglas också i inventeringen av död ved – lågor utgör
mer än hälften av volymen död ved.

Inventering
Inventeringen 2020 var den första i en serie av inventeringar med syfte att följa
vegetationens utveckling i Perstorpsskogens naturreservat. Av årets inventering är det svårt
att dra några egentliga slutsatser. Konstateras kan dock att det förekommer rikligt med
mossor och kärlväxter som företrädesvis växer på frisk-fuktig mark. Arter som gynnas av mer
våta miljöer är i klar minoritet. Det föreligger en balans mellan dessa grupper av arter och
det är rimligt att anta att restaureringsinsatserna kommer att rubba den balansen. I och med
dämningen av öppna diken på sex platser i naturreservatet förväntar vi oss att det ytliga
grundvattnet ska öka med en förskjutning av balansen till våtmarksarternas fördel som följd.
Inventeringarna genomfördes under april och maj fram till den 9 juni 2020. Det vill säga
innan de restaurerande insatserna genomförts. Det innebär att den här inledande
inventeringens resultat står helt fritt från påverkan av restaureringsinsatserna och därmed
ger ett fullgott nollvärde inför kommande uppföljningsinventeringar.
Uppföljande inventeringar
Uppföljande inventeringar, förslagsvis vart 5 år, ger oss möjlighet att bedöma om
förväntningarna infrias och därmed bekräftar att dämningen av områdets diken fungerar
som det var tänkt.
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Foto 2. Under inventeringen hittades inte denna ljusgröna lav i någon av provytorna men väl i fuktig
mark i nära anslutning till dem. Den trivs i fuktig – våt miljö och växer ofta på vitmossor. Den har
därför fått det passande namnet vitmosslav. På bilden täcker laven dock ett område med signalarten
långfliksmossa som är relativt vanlig på granlågor här. Det är rimligt att tro att livsbetingelserna för
vitmosslav förbättras genom de hydrologiska insatser som görs i området under 2020.

Att kunna återfinna de inventerade ytorna är helt avgörande för att rättvisande
uppföljningsinventeringar ska kunna genomföras. De förhållanden som råder, vegetationens
utseende och fördelning, i och kring de trettio inventeringsytorna är dock mycket ensartad
vilket kan göra det svårt att återfinna ytorna. Dessutom är kommunikationen mellan
satelliter och GPS ibland försvagad delvis på grund av den täta vegetationen vilket kan ställa
till ytterligare problem. Grandominerad barrskog med tämligen rikligt inslag av död ved och
täta bestånd med unga granplantor karakteriserar de påverkansområden inom vilka
inventeringsytorna är placerade. Varje inventeringsyta har mätts in mot två fasta föremål i
omgivningen som valts ut för att de ska gå att återfinna. Stor noggrannhet och tålamod
kommer dock att krävas i arbetet med uppföljande inventeringar.
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Foto 3. Ett exempel på hur en art kan dominera
i vegetationens bottenskikt. Den enda
närvarande arten, granvitmossa, täcker
hundra procent av centrumytan i
påverkansområde 2 inventeringsyta 3.
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