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Sammanfattning 

Studien syftar till att testa teorier om effekter av habitatstorlek, konnektivitet, områdesskydd, 

habitatmängd och fragmentering på enskilda arters förekomstmönster, samt undersöka existensen av 

fragmenteringströskel och utdöendetröskel. Förekomstdata för revlummer Lycopodium annotinum och 

mattlummer Lycopodium clavatum har insamlats i 61 skogsfragment utspridda i 10 kartrutor à 2,5×2,5 

km i landskapet Södermanland. I vardera skogsfragment undersöktes en yta om 500m
2
. Revlummer 

förekom i 13 och mattlummer i 10 av de undersökta skogsfragmenten. I 7 kartrutor förekom revlummer 

i minst 1 skogsfragment, för mattlummer var motsvarande siffra 8 kartrutor. Resultaten visar att 

habitatstorlek har en signifikant positiv effekt på förekomst av revlummer och mattlummer samt att 

konnektivitet har en signifikant positiv effekt på förekomst av mattlummer. Områdesskydd, 

habitatmängd och fragmentering i landskapet har ingen påvisad effekt på förekomst av dessa arter och 

ingen fragmenteringströskel eller utdöendetröskel har hittats. Dessa resultat indikerar att ett bevarande 

av skogsfragment med stor storlek och hög konnektivitet är viktigt för de undersökta arternas fortsatta 

livskraft.   

 

Nyckelord: fragmentering, fragmenteringströskel, habitatkvalitet, habitatmängd, utdöendetröskel  

 

 

Abstract 

The aim of this study is to test theories of the effects of habitat size, connectivity, area protection, 

habitat amount and fragmentation on the occurrence of single species, plus examining the existence of a 

fragmentation threshold and an extinction threshold. Occurrence of stiff clubmoss Lycopodium 

annotinum and stag’s-horn clubmoss Lycopodium clavatum was examined in 61 forest fragments 

scattered over 10 large 2,5×2,5 km plots, located in the county of Stockholm in Sweden. In each forest 

an area covering 500m
2
 was searched for the two species. Lycopodium annotinum occured in 13 and L. 

clavatum in 10 of the investigated fragments. Lycopodium annotinum occurred in at least 1 fragment in 

7 large plots, 8 large plots was the corresponding number for L. clavatum. The results showed a 

significant positive effect of habitat size on the occurrence of both species and a significant positive 

effect of connectivity on the occurrence of Lycopodium clavatum. Area protection, habitat amount and 

fragmentation had no observed effect on the occurrence of these species, and no fragmentation threshold 

or extinction threshold was found. These results indicate the importance of preserving large forest 

fragments with high connectivity, to assure continued viability of the examined species. 

 

Keywords: area protection, connectivity, extinction threshold, fragmentation, fragmentation threshold, 

habitat amount, habitat quality, habitat size 
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Förklaring av undersökta landskapsmått 
 

Tabell 1. Förklaring av undersökta landskapsmått. 

Landskapsmått Definition Hur det mäts i denna studie 

Habitatstorlek Storleken på ett habitatfragment (Hanski 

2001). 

Storleken på ett skogsfragment (ha). 

Konnektivitet Ett habitatfragments konnektivitet 

baseras på avstånd, antal och storlek på 

grannfragment samt grannfragmentens 

konnektivitet (Hanski 2001). 

Ett skogsfragments konnektivitet 

beräknas utifrån avståndet till och 

storleken på de fyra närmsta 

skogsfragmenten. Detta mått är en 

förenklad version av Proximity Index. 

(McGarigal 2014) 

Habitatkvalitet Vilka förhållanden som innebär hög 

habitatkvalitet är artspecifikt, men det 

handlar ofta om relativ frånvaro av 

mänsklig påverkan (Hodgson et al. 2009, 

2011). 

Områdesskydd av skogsfragment 

används som mått på habitatkvalitet. 

Med områdesskydd åsyftas nationalpark 

eller naturreservat. 

Habitatmängd Mängden habitat i ett landskap (Metzger 

& Villard 2014). 

Andelen skog (%) i en kartruta à 2,5×2,5 

km. 

Fragmentering Hur sammanhängande habitatet är i ett 

landskap (Metzger & Villard 2014). 

Fragmenteringen av skog i en kartruta à 

2,5×2,5 km. Clumpiness Index 

(McGarigal 2014) används som mått på 

fragmentering. 

Fragmenteringströskel Då habitatmängden är över 

fragmenteringströskeln har habitatmängd 

effekt på förekomst av enskild art, men 

inte fragmentering. Från habitatmängden 

vid fragmenteringströskeln och nedåt 

påverkas förekomsten av en interaktion 

mellan habitatmängd och fragmentering i 

landskapet. (Metzger & Villard 2014) 

Effekter av andel skog och 

fragmentering av skog på förekomst av 

revlummer och mattlummer i kartrutor à 

2,5×2,5 km. 

Utdöendetröskel Där habitatmängden blir för låg och 

habitatet för fragmenterat för en arts 

överlevnad i landskapet (Metzger & 

Villard 2014). 

Effekter av andel skog och 

fragmentering av skog på förekomst av 

revlummer och mattlummer i kartrutor à 

2,5×2,5 km. Mekanismer för 

utdöendetröskel i landskapet undersöks 

på fragmentnivå genom effekter av 

habitatstorlek och konnektivitet på 

förekomst av revlummer och 

mattlummer. 
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Introduktion 
Det pågår ett akut artutdöende på grund av mänskliga aktiviteters påverkan på ekosystem jorden runt. 

Habitatförlust, fragmentering och försämrad habitatkvalitet är tre stora hot mot arters överlevnad, 

således är det viktigt att olika arters förekomstmönster analyseras och hanteras utifrån dessa hot. (Reece 

et al. 2011) 

 

Liten populationsstorlek innebär högre utdöenderisk på grund av ökad känslighet för miljömässiga 

och demografiska fluktuationer, störningar och genetisk drift (Shaffer 1981). Hanski (2001) menar att 

stor habitatstorlek och hög konnektivitet har positiva effekter på sannolikheten för förekomst av enskild 

art i ett habitatfragment. Förekomst är mer sannolik i ett större fragment på grund av större möjlig 

populationsstorlek och därmed lägre utdöenderisk. Förekomst är också mer sannolik i ett fragment med 

högre konnektivitet på grund av högre chans för immigration. Ett fragment med hög konnektivitet har 

många och stora grannfragment på nära avstånd samt grannfragment som i sin tur har hög konnektivitet. 

Den sammanvägda sannolikheten för förekomst av population i alla fragment i ett landskap ger vidare 

en uppskattning av en metapopulations livskraft. Effekter av minskad habitatstorlek och minskad 

konnektivitet på en arts förekomst är i regel fördröjd. Förekomsten idag kan därför till stor del förklaras 

bättre av tidigare habitatstorlek och konnektivitet än av situationen idag. På grund av fördröjning kan en 

population i ett habitatfragment (eller en metapopulation i ett landskap) ha en utdöendeskuld, det vill 

säga finnas kvar en tid i habitatfragmentet trots att den nuvarande habitatstorleken och konnektiviteten 

är för låg för artens överlevnad. Hanski (2001) tillägger att även habitatkvalitet påverkar utdöenderisken 

och att artens spridningsförmåga och typen av omgivning påverkar möjligheten för immigration. 

Hanskis teori (2001) beskrivs som en sammanslagning av öbiogeografi (MacArthur & Wilson 1967) och 

metapopulationsteori (Levins 1969).  

 

Metzger och Villard (2014) framhåller att habitatmängd har positiv effekt och fragmentering negativ 

effekt på sannolikheten för förekomst av metapopulation i ett landskap. De menar att när 

habitatmängden är över fragmenteringströskeln har habitatmängd effekt på förekomst av enskild art, 

men inte fragmentering. Från habitatmängden vid fragmenteringströskeln och nedåt påverkas 

förekomsten av en interaktion mellan habitatmängd och fragmenteringsgrad i landskapet. Vid 

utdöendetröskeln blir habitatet för litet och för fragmenterat för artens överlevnad, med andra ord 

varierar utdöendetröskelns placering på habitatmängdsaxeln beroende på fragmenteringsgrad. Den 

enskilda artens känslighet för habitatförlust och fragmentering avgör trösklarnas placering inklusive 

avståndet mellan trösklarna. (Metzger & Villard 2014) Hodgson et al. (2009, 2011) anger att det även 

finns en habitatkvalitetströskel för en metapopulations överlevnad. De påpekar att det råder oenighet om 

vilken av faktorerna habitatmängd, fragmentering och habitatkvalitet som har störst effekt på förekomst 

av enskilda arter. De nämner att med större habitatmängd följer ofta större miljömässig variation, 

således ökar chansen för lämpliga mikromiljöer för enskilda arter. En hög habitatkvalitet ökar den 

möjliga populationsstorleken och minskar därmed utdöenderisken samt ökar chansen för immigration. 

Vilka förhållanden som innebär hög habitatkvalitet är artspecifikt, men det handlar ofta om relativ 

frånvaro av mänsklig påverkan såsom störningar, föroreningar, övergödning och invasiva arter. I habitat 

som genomgår succession kan habitatkvaliteten förändras över tid. (Hodgson et al. 2009, 2011) Branch 

och Schooley (2007) tillägger att hög konnektivitet mellan habitatfragment av hög kvalitet ökar 
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sannolikheten för förekomst av enskilda arter i dessa grannfragment. Observera att teorierna visar på ett 

samspel mellan enskilda arters förekomstmönster på landskapsnivå och fragmentnivå. 

 

Till följd av skogsbruk finns det idag en fragmenterad och liten mängd urskog kvar i Sverige, vilket 

innebär att arter som kräver äldre skog är särskilt hotade (Lidén et al. 2004). Områdesskydd utpekas ofta 

som det mest effektiva sättet att bevara habitatkvalitet och biodiversitet i skog (Halme et al. 2013). 

Urskog har mer miljömässig variation än planterad skog vilket ökar chansen för förekomst av olika 

växtarter (Nauertz & Zasada 1999). En metaanalys av tidigare studier om förändring av antal växtarter 

vid omvandling av urskog till planterad skog visade att antalet växtarter minskade i 24 av 27 fall och i 

snitt med 35 % (Bremer & Farley 2010). Populationer av växtarter som främst reproducerar sig 

vegetativt är särskilt känsliga för störningar (Callaghan et al. 1992). 

 

En metaanalys av studier om effekter av habitatstorlek och konnektivitet på förekomst av växtarter 

visade sammantaget på signifikant positiv eller negativ effekt av habitatstorlek och signifikant positiv 

effekt av konnektivitet på förekomst av växtarter. Det finns en stor variation i effekt på olika växtarter, 

såsom att vissa växtarter gynnas av liten habitatstorlek på grund av att andra missgynnas. (Ibáñez et al. 

2014) En studie av Jaquemyn et al. (2003) visade positiv effekt av habitatstorlek och konnektivitet på 

förekomst av 30 respektive 35 av 59 skogslevande växtarter i 240 undersökta skogsfragment. Collins et 

al. (2009) visade att för 7 undersökta perenna växtarter med vegetativ reproduktion hade habitatstorlek 

positiv effekt på förekomsten för samtliga. En annan studie visade att för skogslevande växtarter hade 

konnektivitet mest positiv effekt på förekomst av de växtarter som främst reproducerar sig vegetativt, 

vilket kopplas till att vegetativ reproduktion ofta innebär lägre spridningsförmåga än sexuell 

reproduktion (Dupré & Ehrlén 2002). Enligt Eriksson (1996) är risken för utdöende lägre för växtarter 

med lång livslängd och vegetativ reproduktion. Befintliga populationer av sådana växtarter är 

persistenta eftersom de kan undgå utdöende under lång tid trots negativ populationstillväxt. 

 

I en tidigare studie av effekter av habitatmängd och fragmentering på förekomst av växtarter i 

Södermanland har Lehtilä et al. (opublicerad) funnit signifikanta effekter av habitatmängd och 

fragmentering på förekomst av ett flertal kärlväxter. Deras studie baseras på data från Sörmlands flora 

med förekomstdata för kärlväxter i 2,5×2,5 km kartrutor för hela Södermanland (Rydberg & Wanntorp 

2001). För att uppskatta habitatmängd och fragmentering av skog användes SLU skogskarta från 2005 

med 25×25 m pixlar (Sveriges lantbruksuniversitet 2005). Genom att kombinera Sörmlands floras rutnät 

med SLU skogskarta 2005 i programmet FragStats (McGarigal 2014) har de räknat ut 

habitatmängdsmåttet andel skog i kartruta (%) och fragmenteringsmåttet clumpiness i kartruta. 

Clumpiness =1 innebär att alla pixlar med skog i kartrutan är sammanhängande, clumpiness = - 1 

innebär att alla pixlar med skog i kartrutan är isolerade. Med andra ord innebär högre värde mindre 

fragmentering. (McGarigal 2014) Effekter av andel skog och clumpiness på förekomst av olika växtarter 

har sedan testats statistiskt i en logistisk modell med förekomst som en binär respons (Ja/Nej). (Lehtilä 

et al. opublicerad) 
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Tabell 2. Resultat av likelihood ratio test för effekten av andel skog i kartrutan, clumpiness samt interaktion 

mellan andel skog och clumpiness på förekomst av revlummer. Högre värde på andel skog innebär högre 

habitatmängd och högre värde på clumpiness innebär mindre fragmentering. (Lehtilä et al. opublicerad) 

Revlummer χ² Df p 

Andel skog 307.081 1 <0.001 

Clumpiness 8.002 1 0.005 

Andel skog * Clumpiness 7.734 1 0.005 

 

 

Tabell 3. Resultat av likelihood ratio test för effekten av andel skog i kartrutan, clumpiness samt interaktion 

mellan andel skog och clumpiness på förekomst av mattlummer. Högre värde på andel skog innebär högre 

habitatmängd och högre värde på clumpiness innebär mindre fragmentering. (Lehtilä et al. opublicerad) 

Mattlummer ss F df p 

Andel skog 213.33 217.773 1 <0.001 

Clumpiness 0.93 0.952 1 0.330 

Andel skog * Clumpiness 19.65 20.058 1 <0.001 

Residualer: ss=1348.92, df=1377 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Effekten av andel skog och clumpiness på förekomst av revlummer (Lycopodium annotinum) och 

mattlummer (Lycopodium clavatum). Skog-axel = andel skog i kartruta (%). Skogclumpy-axel = clumpiness i 

kartruta, högre värde innebär mindre fragmentering. Vertikal axel = sannolikhet för förekomst av revlummer 

respektive mattlummer. Punkter motsvarar enskilda kartrutor à 2,5×2,5 km i Södermanland. (Lehtilä et al. 

opublicerad)  

 

Resultaten från Lehtilä et al. (opublicerad) visar en signifikant positiv effekt av habitatmängd och en 

signifikant negativ effekt av fragmentering på förekomst av revlummer. För mattlummer visas en 

signifikant positiv effekt av habitatmängd, medan fragmentering enskilt inte har signifikant effekt. Det  
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finns en signifikant interaktion mellan habitatmängd och fragmentering på förekomst av båda arter. 

(tabell 2 och 3) Interaktionen mellan variablerna visar att fragmentering (lågt värde på clumpiness) bara 

har en tydlig negativ effekt på förekomst av arterna när habitatmängden är låg. Låg fragmentering 

påverkar förekomst av mattlummer negativt vid hög habitatmängd, att mattlummer gynnas av luckor 

och skogskanter anger de som en möjlig förklaring till detta något speciella mönster. Diagrammen 

indikerar att det kan finnas utdöendetröskel för båda arter. Det vill säga en punkt där habitatet är så litet 

och fragmenterat att sannolikheten för förekomst av arten är 0. För revlummer kan även en 

fragmenteringströskel anas då fragmentering vid hög habitatmängd inte påverkar sannolikheten för 

förekomst, men vid lägre habitatmängd börjar även fragmentering påverka (figur 1). (Lehtilä et al. 

opublicerad) 

 

Syftet med denna studie är att gå ner på fragmentnivå och undersöka om habitatstorlek, det vill säga 

storleken på enskilda skogsfragment, och konnektivitet mellan olika skogsfragment har någon effekt på 

förekomst av revlummer och mattlummer. Jag tänker även undersöka eventuella effekter av 

områdesskydd på förekomst av dessa arter. Effekter av habitatmängd och fragmentering i kartruta testas 

också i denna studie och slutligen undersöks existensen av fragmenteringströskel och utdöendetröskel. 

Här följer några förtydliganden. Med habitatmängd och fragmentering avser jag effekter på kartrutenivå. 

Med habitatstorlek och konnektivitet avser jag effekter på fragmentnivå. Min definition av ett 

skogsfragment är ett sammanhängande trädbeklätt område och begreppet områdesskydd använder jag 

som en gemensam kategori för de påträffade skyddsformerna nationalpark och naturreservat. Mina 

hypoteser utifrån teorin ovan är att habitatstorlek, konnektivitet, områdesskydd och habitatmängd har 

positiv effekt, och fragmentering negativ effekt, på sannolikheten för förekomst av enskilda arter samt 

att det finns fragmenteringströskel och utdöendetröskel. Mina frågeställningar är följande. 

 

Fråga 1.   Har habitatstorlek effekt på förekomst av enskilda arter? 

Fråga 2.   Har habitatets konnektivitet effekt på förekomst av enskilda arter? 

Fråga 3.   Har områdesskydd effekt på förekomst av enskilda arter? 

Fråga 4.   Har habitatmängd effekt på förekomst av enskilda arter? 

Fråga 5.   Har fragmentering effekt på förekomst av enskilda arter? 

Fråga 6.   Finns det fragmenteringströskel och utdöendetröskel för förekomst av enskilda arter?  

 

Material och metod 

Med syftet att testa teorier om förekomstmönster hos enskilda arter har jag gjort en studie av förekomst 

av revlummer och mattlummer i skogsfragment i Södermanland. Arterna revlummer Lycopodium 

annotinum och mattlummer Lycopodium clavatum tillhör släktet lumrar Lycopodium (Sveriges 

lantbruksuniversitet 2015a). Släktet lumrar finns upptaget i EU:s art- och habitatdirektiv i bilaga över 

“djur- och växtarter av gemenskapsintresse för vilka insamling i naturen och exploatering kan bli 

föremål för förvaltningsåtgärder” (Rådets direktiv 92/43/EEG). I Sverige är båda dessa arter av lummer 

fridlysta över hela landet. Fridlysningen innebär att all uppgrävning med rötter är förbjuden, plockning 

för kommersiella ändamål är förbjuden medan plockning för privat bruk är tillåten. (SFS 2007:845) I 

Sverige var det tidigare vanligt att plocka revlummer och mattlummer för privat bruk till utsmyckning i 

hemmet. Detta skattade bestånden hårt och har bidragit till att arterna idag är mindre vanliga kring 
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städer. Även sporpulvret från båda arter samlades förr in kommersiellt i stor skala till apoteken. 

(Naturhistoriska riksmuseet 2014) Varken revlummer eller mattlummer är rödlistade i Sverige (Sveriges 

lantbruksuniversitet 2015b). Vid inventeringen för Sörmlands flora påträffades revlummer i 60 % och 

mattlummer i 39 % av landskapets alla kartrutor (Rydberg & Wanntorp 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Till vänster: Revlummer - Lycopodium annotinum. Till höger: Mattlummer - Lycopodium clavatum.  

Foto: Evelina Båverman 

 

Gemensamt för revlummer och mattlummer är att de är fleråriga, vintergröna och har flera upprätta och 

ett nedliggande skott. Det nedliggande skottet kryper ovan eller under mark (Naturhistoriska riksmuseet 

1999) och blir cirka en meter långt med glest sittande rötter (Mossberg & Stenberg 2003). Revlummer 

har styva barrlika blad utan hårudd och ett oskaftat sporax i toppen av vardera upprätt skott. 

Mattlummer har i sin tur mjuka blad med vit hårudd och 2-3 skaftade sporax i toppen av vardera upprätt 

skott. (Naturhistoriska riksmuseet 2011) (figur 2) Arterna reproducerar sig främst vegetativt men även 

sexuellt med sporer. En population består vanligen av en eller ett fåtal geneter. (Soltis & Soltis 1988) 

Båda arter sprider sig långsamt (Nauertz & Zasada 1999) och kan överleva i liten population på en 

begränsad yta, men de kan även bilda vida massbestånd (Soltis & Soltis 1988). Det nedliggande skottet 

dör vid cirka 20 års ålder (Callaghan et al. 1985) och då reproducerar sig geneten vegetativt genom att 

upprätta skott utvecklas till nya rameter (Primack 1973). Geneten kan teoretiskt sett leva för evigt, men 

de äldsta geneter som mig veterligen påträffats av dessa arter var endast några hundra år gamla 

(Oinonen 1968). Antal geneter är ofta svårt att avgöra med ögat (Soltis & Soltis 1988), i denna studie 

räknas således enbart rameter. Enligt Sörmlands flora (Rydberg & Wanntorp 2001) växer revlummer 

vanligen på råhumus i fuktig blåbärsgranskog och fräkengranskog, kärrkanter, socklar i alskog och 

dikad myrmark. Arten kan tillfälligt gynnas vid skogsavverkning, men tål inte alltför mycket sol och 

missgynnas i efterföljande successionsfaser. Revlummer är mindre gynnad av bete och tramp än 

mattlummer, vilket har bidragit till att revlummer minskat mindre än mattlummer under 1900-talet. 

Gällande mattlummer anger Sörmlands flora att arten föredrar frisk blåbärsgranskog, mossrik tallskog, 

fuktiga beteshagar och i motsats till revlummer koloniserar den bar mineraljord vid magra åkerrenar, 

skogsvägkanter och liknande skogskanter. Även mattlummer gynnas tillfälligt av skogsavverkning men 
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missgynnas vid tät igenväxning. (Rydberg & Wanntorp 2001) I denna studie görs ingen distinktion 

mellan olika typer av skog, utan all skog definieras som arternas habitat. Således varierar också typen av 

skog i undersökningens slumpmässigt placerade transekter. I majoriteten av tidigare studier av effekt av 

habitatkvalitet på förekomst av enskilda arter används vegetationsstruktur som mått på habitatkvalitet 

(Amori et al. 2010). I denna studie används områdesskydd som sådant mått eftersom områdesskydd ofta 

innebär urskog istället för planterad skog.  

 

Utöver Lehtilä et al. (opublicerad) har jag enbart hittat ett fåtal tidigare studier av revlummer och 

mattlummer som relaterar till mina frågeställningar. Dzwonko och Loster (1989) undersökte 69 

skogsfragment varierande i konnektivitet inom storleksintervallet 0,1-36,5 ha. De fann att revlummer 

enbart förekom i ett av de största fragmenten. I en liknande studie med 82 undersökta skogsfragment 

med varierande konnektivitet inom storleksintervallet 0,5-245 ha återfanns mattlummer endast i ett av 

de största fragmenten (Bergeron & Pellerin 2014). Hansen et al. (1973) hittade ett samband mellan 

förekomst av revlummer och skog som varit ostörd i minst 100 år och Burton et al. (2009) fann att arten 

var mer än dubbelt så vanlig i urskog än i planterad skog. Två studier har visat att revlummer blev 

mindre vanlig i de tidiga successionsfaserna efter skogsavverkning (Hamilton & Yearsley 1988; Roberts 

& Zhu 2002). Skogsavverkning har även visats ha negativ effekt på förekomst av mattlummer 

(Bogdanowicz & Śliwińska-Wyrzychowska 2008; Roberts & Zhu 2002). Kappelle et al. (1999) visade 

dock att mattlummer endast förekom i sekundärskog, ej i urskog. 

 

För att analysera effekter av habitatstorlek, konnektivitet, områdesskydd, habitatmängd, 

fragmentering och existensen av fragmenteringströskel och utdöendetröskel har jag samlat in 

förekomstdata för revlummer respektive mattlummer i totalt 61 skogsfragment utspridda i 10 kartrutor à 

2,5×2,5 km i östra delarna av landskapet Södermanland (figur 3). För att öka chanserna att detektera 

bägge arter har kartrutor där både revlummer och mattlummer detekterades vid inventeringen för 

Sörmlands flora valts till undersökningen (Rydberg & Wanntorp 2001) Jag har också använt 

habitatstorlek, konnektivitet och områdesskydd för skogsfragment samt habitatmängd och 

fragmenteringsgrad vid valet av kartrutor för att få variation för alla förklaringsvariabler. Alla kartrutor 

är valda så att de gick att nå med kollektivtrafik. Minsta avstånd mellan två undersökta kartrutor är 2,5 

km. Skogsfragment som saknar en beskogad yta om minst 110×50 m har uteslutits ur undersökningen, 

alla andra skogsfragment som helt eller delvis är belägna inom kartrutan har undersökts. Kartrutorna 

innehåller som minst 4 och som mest 11 skogsfragment, detta relativt låga antal skogsfragment har valts 

för att hinna undersöka skogsfragment i så många kartrutor som möjligt inom ramen för detta 

examensarbete. Denna prioritering motiveras av att förekomstdata för skogsfragment i samma kartruta 

är beroende observationer och därmed inte enskilda replikat utan pseudoreplikat (Hurlbert 1984). I 

statistiska tester på fragmentnivå använder jag kartruta som kovariabel för att kontrollera för beroenden 

inom kartruta och därmed minska problematiken med pseudoreplikation. 
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Figur 3. Kartblad från Lantmäteriets terrängkarta innehållande landskapet Södermanland (Lantmäteriet 2005) 

och rutnät från Sörmlands flora med 2,5×2,5 km kartrutor. I kartrutor markerade med grön cirkel detekterades 

både revlummer och mattlummer vid inventering för Sörmlands flora. (Rydberg & Wanntorp 2001) 10 av dessa 

kartrutor har valts till denna studie och är markerade med röd ram. Kartarbetet är utfört i programmet Quantum 

GIS version 2.8.1 (Quantum GIS Development Team 2012).  

 

Indelning av skogsfragment har gjorts manuellt på en satellitkarta i programmet Google Earth Pro 

version 7.1.5.1557 (Google Incorporation 2015) (figur 4). Ett alternativ som beaktades var att göra detta 

manuellt i programmet Quantum GIS (Quantum GIS Development Team 2012) på Lantmäteriets 

terrängkarta från 2005 (Lantmäteriet 2005). Jag ansåg dock att fragmentgränser, eller med andra ord 

skogskanter, var enklare att urskilja på Google Earth Pro’s satellitkarta där till och med enskilda träd är 

synliga. Valet motiveras även av att pixlarna i terrängkartan motsvarar 5×5m (Lantmäteriet 2005), 

medan pixlarna i satellitkartan motsvarar 0,5×0,5m (Google Incorporation 2015). Jordbruksmark, 

bebyggelse, sjöar, elledningar och vägar var de huvudsakliga fragmentavgränsarna. Hanteringen av 

vägar kräver en särskild förklaring. Små vägar med transparent vit markering i lagret Vägar i Google 

Earth Pro har inte definierats som fragmentgränser. Dessa små vägar är ofta inte synliga för ögat på 

själva satellitkartan. Större vägar med helvit eller gul markering har definierats som fragmentgränser. 

Observera att om vägar hanterats annorlunda skulle indelningen av skogsfragment sett annorlunda ut. 

Vid indelningen av skogsfragment beräknade jag samtidigt habitatstorlek (=fragmentstorlek) med hjälp 

av verktyget polygonmätning i Google Earth Pro, där punkter för skogskanten markerades manuellt runt 

vardera fragment. (Google Incorporation 2015) Minimistorlek för skogsfragment har satts till existens 

av en beskogad yta om minst 110×50 m, skogsfragment som ej uppfyller detta krav har uteslutits ur 

studien. Att sätta en minimistorlek var nödvändigt för att inte behöva undersöka minsta skogsdunge och 

110×50 m är ytan som denna studies transekter tar i anspråk. SLU skogskarta 2005 som användes i 

studien av Lehtilä et al. (opublicerad) är inte tillräckligt detaljerad för analys på fragmentnivå. Då en 

pixel motsvarar 25×25 m kan det vara nästan 50 m mellan två skogsfragment men se ut som ett 

sammanhängande skogsfragment på SLU skogskarta. (Sveriges lantbruksuniversitet 2005) Att markera 

habitatstorlek och avstånd till grannfragment manuellt är tidskrävande, men har fördelen att det ger 

detaljerad data.  
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Figur 4. Indelning av skogsfragment och beräkning av habitatstorlek samt benämning av skogsfragment och 

kartruta på satellitkarta i Google Earth Pro (Google Incorporation 2015). R står för kartruta, F står för 

skogsfragment. Observera att skogsfragment som saknar beskogad yta om minst 110×50 m uteslutits ur studien. 

Rutnät från Sörmlands flora (Rydberg & Wanntorp 2001).  

 

Siffror för habitatmängdsmåttet andel skog i kartruta och fragmenteringsmåttet clumpiness kommer från 

studien av Lehtilä et al. (opublicerad). Det konnektivitetsmått som används är baserat på Proximity 

Index från programmet FragStats (McGarigal 2014). FragStats är endast kompatibelt med rasterdata. De 

kartor som använts i denna studie är vektordata och därför kunde Proximity Index inte beräknas i 

FragStats. Istället har en förenklad version av indexet utformats: 

 

Högre värde på proximity innebär högre konnektivitet. I originalversionen av indexet inkluderas alla 

grannfragment inom en bestämd radie och närmsta avstånd beräknas från mitten av undersökt fragment 

till mitten av grannfragmentet. (McGarigal 2014) I den förenklade version som utformats till denna 

studie inkluderas de fyra närmsta grannfragmenten och närmsta avstånd beräknas från skogskant av 

undersökt fragment till skogskant av grannfragmentet. Proximity Index tar ingen hänsyn till hur långt 

fragmenten följs åt på liknande avstånd som det närmsta avståndet (McGarigal 2014). Om ett 

skogsfragment har fyra mindre skogsfragment närmast och flera större någon meter längre bort så syns 

ej de större i den använda förenklade versionen. Närmsta avstånd till grannfragment beräknades med 

verktyget linjemätning i Google Earth Pro (Google Incorporation 2015) (figur 5). De närmsta 

grannfragmenten kan vara andra undersökta skogsfragment i kartrutan eller andra skogsfragment utanför 

kartrutan. Om flera grannfragment låg på samma avstånd prioriterades det större. Om en 

fragmentavgränsande väg ej var synlig för ögat på satellitkartan användes 4 m som standardavstånd. 

Area på grannfragment beräknades med polygonmätning i Google Earth Pro och fragment som saknade 

beskogad yta om 110×50m uteslöts även här.  
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Figur 5. Beräkning av närmsta avstånd till grannfragment i Google Earth Pro (Google Incorporation 2015). 

Enbart de fyra närmsta grannfragmenten får sedan ingå i konnektivitetsmåttet. Notera att F11 korsas av en 

transparent vit väg som ej definieras som fragmentgräns. Notera även att enskilda träd kan urskiljas. 

 

Insamlingen av fältdata har gått till på följande sätt. Initialt hittades skogsfragmentet med hjälp av 

utskrifter från Lantmäteriets terrängkarta (2005). En praktisk avvägning som gjorts för att underlätta 

datainsamlingen är att utifrån terrängkartan sedan välja att gå in i någon del av skogsfragmentet med 

relativt flack terräng. Från skogskant stegades med kompass i standardfallet 150 m rakt in i 

skogsfragmentet, det vill säga i en riktning 180° från riktningen på skogskanten. I mindre skogsfragment 

där 150 m innebär att man från alla skogskanter kommer utanför skogsfragmentet eller nära skogskanten 

på motsatt sida stegades istället 50 m in. I skogsfragment vars största yta är nära minimimåttet 110×50 

m stegades enbart 20 m in i fragmentet. Kantzonen undveks därmed i möjligaste mån för att öka 

chansen att återfinna båda arter, då enbart mattlummer trivs vid skogskanter (Rydberg & Wanntorp 

2001). Kantzonen kunde dock inte undvikas i de minsta fragmenten. En ytterligare anledning att 

undvika kantzonen är att denna skiljer sig från de två typer av ekosystem som den avgränsar (Reece et 

al. 2011), vilket ger så kallade kanteffekter på artförekomst och således kan påverka studiens resultat 

(Ries et al. 2004). Efter att ha stegat in i ett skogsfragment slumpades en startpunkt för den första av fem 

transekter a 50×2 m. Detta gjordes genom att först snurra kompasshuvudet för att slumpa fram ett 

avstånd på 1-36 m (360°=36 m), sedan snurrades kompasshuvudet igen för att slumpa fram en riktning. 

Om den slumpade startpunkten låg utanför skogsfragmentet togs motsatt riktning, om även startpunkten 

i denna riktning hamnade utanför skogsfragmentet slumpades en ny riktning. I fragment nära 

minimimåttet slumpades enbart riktning och avståndet 5 m användes. Avståndet till startpunkten 

stegades och från startpunkten slumpades en gemensam riktning för transekterna och slutligen en 

gemensam riktning för mellanrum till nästa transekt. De fem transekterna à 50×2 m går i parallella linjer 

med 25 m mellanrum, således krävs en beskogad yta om 110×50 m för undersökningen (figur 6) Om de 

slumpade riktningarna för transekter och mellanrum innebar att någon transekt hamnade utanför 

skogsfragmentet användes motsatt riktning. Om även denna riktning innebar att någon transekt hamnade 

utanför skogsfragmentet slumpades en ny riktning. Ögonmått har använts för att avgöra huruvida 

slumpade avstånd och riktningar innebär att skogskanten passeras. Observera att urvalet av kartrutor och 

således skogsfragment var strategiskt för att få variation i förklaringsvariablerna, medan transekterna är 
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obundet slumpmässigt placerade i relativt flack terräng i skogsfragmentet. Planen var i utgångläget att 

använda GPS för att mäta avstånd från skogskant, till startpunkt och till nästkommande transekt, men på 

grund av dålig mottagning i skogen stegades istället alla avstånd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Illustration av insamlingen av data. Förekomst av revlummer och mattlummer undersöks i 5 parallella 

transekter à 50×2 m i vardera skogsfragment. Undersökningen kräver en beskogad yta à 110×50 m. T står för 

transekt. En grå triangel markerar slumpad startpunkt för transekt 1. Svart pil markerar 25 m stegande till nästa 

transekt.  

 

Då förekomst av revlummer och mattlummer undersöktes i fem transekter à 50×2 m blev det en total 

undersökt yta om 500m
2
 per skogsfragment. Måttband rullades ut längs en 50 m lång transekt och 

förekomst av arterna undersöktes inom 1 m på vardera sida om måttbandet. Eftersom antalsdatan inte 

var normalfördelad och båda arter förekom i relativt få av de undersökta fragmenten valde jag att göra 

statistiska analyser av förekomst som en binär respons (Ja/Nej). Ytterligare en motivering till detta är att 

båda arter ofta förekom i klungor, och det antal rameter i en klunga som hamnade i undersökningsytan 

upplevdes mer som slumpartat än som representativt för 500m
2 

av skogsfragmentet. Det var ibland svårt 

att räkna antal rameter i täta klungor. I ett fåtal skogsfragment noterades förekomst av någon art enbart 

utanför undersökningsytan. Dessa noteringar ingår ej i det slutgiltiga datasetet för analys. Resultaten för 

samtliga statistiska tester på fragmentnivå jämförs dock med ett dataset där även förekomst utanför 

undersökningsytan inkluderats. Flera undersökta skogsfragment har innefattat både delar med 

områdesskydd och delar utan områdesskydd, i dessa fall har platsen för undersökningsytan använts för 

att i datasetet definiera hela fragmentet som skyddat område eller ej. Fem skogsfragment belägna i 

varsin kartruta visade sig vara djurhage eller privat område. Dessa skogsfragment undersöktes inte, men 

inkluderades i konnektivitetsmåttet.  

 

Statistisk analys har utförts i programmet R version 3.2.0 (The R Foundation for Statistical 

Computing 2015) med menypaketet RCommander (Fox 2005). Det finns en underrepresentation av 

större skogsfragment i datasetet då de 10 största fragmenten har en storlek på 414 - 1954,5 hektar (tabell 

4). Habitatstorleken har därför log-transformerats för att bli mer symmetrisk. Korrelation mellan log 

habitatstorlek och konnektivitet har analyserats med Spearman’s rank korrelation. Wilcoxon rank sum 

test har använts för att testa skillnad i log habitatstorlek och konnektivitet mellan skogsfragment 

definierade som skyddat område respektive ej skyddat område. Fråga 1-3 studeras på fragmentnivå, det 
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vill säga med enskilda skogsfragment som replikat. En logistisk regression med binomial modell har 

använts för analysen av effekt av log habitatstorlek och konnektivitet på förekomst av revlummer 

respektive mattlummer. Effekt av områdesskydd på förekomst har testats i likelihood ratio test med 

binomial modell samt Fisher’s exakt test. I fråga 4 och 5 analyseras effekter på kartrutenivå. Testen för 

kartruta har 10 replikat till skillnad från testen för skogsfragment med 61 replikat. Effekt av 

habitatmängd på förekomst av revlummer har testats i en logistisk regression med kvasibinomial modell, 

effekt har tyvärr inte kunnat analyseras statistiskt på mattlummer. Vid test av interaktion mellan 

habitatmängd och fragmentering för revlummer användes ett likelihood ratio test med kvasibinomial 

modell. Interaktion kunde inte analyseras för mattlummer. Vid analys av effekt av clumpiness på 

förekomst användes logistisk regression med kvasibinomial modell för revlummer och binomial modell 

för mattlummer. 

 

På fragmentnivå har jag även prövat att göra multipla logistiska regressioner med förekomst av art 

som en funktion av kartruta, log habitatstorlek, konnektivitet och områdesskydd samt interaktionerna 

mellan alla förklaringsvariablerna. Totalmodellen har sedan reducerats genom baklängeselimination av 

icke signifikanta variabler. För revlummer blev resultatet det samma som för analyserna med enkla 

logistiska regressioner. För mattlummer hittades en interaktion mellan log habitatstorlek och 

konnektivitet. Den interaktionen beror dock endast på att de två största fragmenten saknar förekomst av 

mattlummer. Detta ger en negativ effekt av konnektivitet för de största habitatstorlekarna. Eftersom det 

skiljer sig från analyserna av mattlummer i enkla logistiska regressioner där både log habitatstorlek och 

konnektivitet har en positiv effekt redovisas enbart de mer parsimoniska enkla logistiska modellerna.  

 

Resultat 
Förekomst av revlummer respektive mattlummer har undersökts i 61 skogsfragment utspridda i 10 

kartrutor à 2,5×2,5 km i landskapet Södermanland. I vardera skogsfragment undersöktes en yta om 

500m
2
. Revlummer förekom i 13 och mattlummer i 10 av de 61 undersökta skogsfragmenten. Utöver 

detta noterades revlummer utanför undersökningsytan i ytterligare 2 skogsfragment och mattlummer i 3 

skogsfragment. I merparten av skogsfragmenten detekterades följaktligen varken revlummer eller 

mattlummer. I 7 kartrutor förekom revlummer i minst 1 skogsfragment, för mattlummer var 

motsvarande siffra 8 kartrutor. I ingen kartruta noterades revlummer eller mattlummer enbart utanför 

undersökningsytan. Båda arter förekom således både i skogsfragment belägna i samma kartruta och i 

skogsfragment belägna i olika kartrutor. Nedan presenteras data för förekomst (Ja/Nej) och noteringar 

av revlummer respektive mattlummer inom olika intervall för habitatstorleksmåttet fragmentstorlek 

(tabell 4) och konnektivitetsmåttet proximity (tabell 5).
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Tabell 4. Förekomst (Ja/Nej) och noteringar av revlummer respektive mattlummer i skogsfragment inom olika 

intervall för habitatstorleksmåttet fragmentstorlek (ha).  

Habitatstorlek 

(intervall, ha) 

Antal 

skogsfragment i 

intervall 

Förekomst av 

revlummer i 

transekt 

Förekomst av 

revlummer utanför 

transekt  

Förekomst av 

mattlummer i 

transekt 

Förekomst av 

mattlummer utanför 

transekt  

1,5 – 7 11 1 0 0 1 

7 – 22,5 10 0 0 0 0 

24 – 67,5 10 0 0 1 0 

70,5 – 175 10 2 2 1 1 

235,5 – 320 10 5 0 3 1 

414 – 1954,5 10 5 0 5 0 

 

 

Tabell 5. Förekomst (Ja/Nej) och noteringar av revlummer respektive mattlummer i skogsfragment inom olika 

intervall för konnektivitetsmåttet proximity. 

Konnektivitet 

(intervall) 

Antal 

skogsfragment i 

intervall 

Förekomst av 

revlummer i 

transekt 

Förekomst av 

revlummer utanför 

transekt  

Förekomst av 

mattlummer i 

transekt 

Förekomst av 

mattlummer utanför 

transekt  

27 – 1707 11 0 0 0 0 

1802 – 10033 10 1 0 1 0 

10742 – 51783 10 3 0 1 1 

70213 – 283438 10 3 1 2 1 

295990 – 503334 10 1 1 1 1 

508673 – 2208986 10 5 0 5 0 

 

17 av de undersökta skogsfragmenten har definierats som skyddat område och 44 som ej skyddat 

område. Revlummer förekom i 9 av 17 skyddade och 4 av 44 ej skyddade skogsfragment, utöver detta 

noterades revlummer utanför undersökningsytan i 2 oskyddade skogsfragment. Mattlummer förekom i 6 

av 17 skyddade och 4 av 44 ej skyddade skogsfragment. Mattlummer noterades utanför 

undersökningsytan i ytterligare 2 skyddade och 1 ej skyddat skogsfragment. Utöver förekomst (Ja/Nej) 

räknades antal rameter per undersökta 500m
2
 i vardera skogsfragment. Högsta uppmätta antal 

revlummer per 500m
2
 var 80, för mattlummer var motsvarande siffra 39. (figur 7) 
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Figur 7. Antal skogsfragment med visst antal revlummer respektive mattlummer per 500m
2
. 

 

 

Det finns en signifikant korrelation mellan habitatstorlek och konnektivitet hos de undersökta 

skogsfragmenten (tabell 6, figur 8). 

 

Tabell 6. Resultat av Spearman´s rank korrelation för korrelationen mellan log habitatstorlek och konnektivitet 

hos undersökta skogsfragment. 

Skogsfragment rho s p 

Habitatstorlek vs Konnektivitet 0.634 13844 <0.001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Korrelationen mellan log habitatstorlek (ha) och konnektivitet hos undersökta skogsfragment. 
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Andelen skog i de 10 undersökta kartrutorna har varierat från 32-87% (tabell 7). Variationen i 

clumpiness hos undersökta kartrutor var 0.79-0.89 (tabell 8). 

 

Tabell 7. Andel skog (%) hos undersökta kartrutor. Högre värde på andel skog innebär högre habitatmängd. 

Andel skog (%) 32 43 54 64 70 74 75 80 81 87 

 

Tabell 8. Clumpiness hos undersökta kartrutor. Högre värde på clumpiness innebär mindre fragmentering. 

Clumpiness 0.79 0.82 0.83 0.84 0.85 0.87 0.87 0.87 0.88 0.89 

 

 

Fråga 1. Har habitatstorlek effekt på förekomst av enskilda arter? 

Resultaten visar en signifikant positiv effekt av habitatstorlek på förekomst av revlummer och 

mattlummer. Med andra ord innebär högre habitatstorlek ökad sannolikhet att återfinna båda arter. 

Effekten av habitatstorlek är dubbelt så stor för revlummer i jämförelse med mattlummer. (tabell 9, figur 

9) Inkludering av de förekomster som noterades utanför undersökningsytan ger ungefär samma resultat 

(revlummer b=1.262, mattlummer b=0.612). 

 

Tabell 9. Resultat av logistisk regression för effekten av log habitatstorlek på förekomst av revlummer respektive 

mattlummer. Kartruta användes som kovariabel för att kontrollera för beroendet mellan fragment inom samma 

kartruta. 

Effekt av habitatstorlek b z rd df p 

Revlummer 1.502 2.461 26.176 50 0.014  

Mattlummer 0.821 2.454 35.542 50 0.014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Effekten av log habitatstorlek (ha) på sannolikheten för förekomst av revlummer respektive mattlummer 

0=Nej, 1=Ja. En punkt motsvarar ett undersökt skogsfragment. 
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Fråga 2. Har habitatets konnektivitet effekt på förekomst av enskilda arter? 

Resultaten visar ingen signifikant effekt av skogsfragmentets konnektivitet på förekomst av revlummer. 

För mattlummer visas en signifikant positiv effekt av skogsfragmentets konnektivitet på förekomst av 

arten. Högre konnektivitet ökar med andra ord sannolikheten att återfinna mattlummer. (tabell 10, figur 

10) Inkludering av de förekomster som noterades utanför undersökningsytan ger ungefär samma resultat 

(mattlummer b=<0.001).  

 

Tabell 10. Resultat av logistisk regression för effekten av konnektivitet på förekomst av revlummer respektive 

mattlummer. Kartruta användes som kovariabel för att kontrollera för beroendet mellan fragment inom samma 

kartruta. 

Effekt av konnektivitet b z rd df p 

Revlummer <0.001 1.503 42.456 50 0.133 

Mattlummer <0.001 2.452 36.082 50 0.014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Effekten av konnektivitet på sannolikheten för förekomst av mattlummer 0=Nej, 1=Ja. En punkt 

motsvarar ett undersökt skogsfragment. 

 

 

Fråga 3. Har områdesskydd effekt på förekomst av enskilda arter? 

 

Tabell 11. Resultat av Wilcoxon rank sum test för skillnad i log habitatstorlek och konnektivitet mellan 

undersökta skogsfragment definierade som skyddat område respektive ej skyddat område. 

Skogsfragment w p 

Habitatstorlek vs Områdesskydd 255 0.056 

Konnektivitet vs Områdesskydd 290 0.179 
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Det finns ingen skillnad i habitatstorlek eller konnektivitet mellan undersökta skogsfragment definierade 

som skyddat område respektive ej skyddat område (tabell 11). Effekt av områdesskydd har undersökts 

genom att testa skillnad i förekomst av revlummer och mattlummer i skogsfragment definierade som 

skyddat respektive ej skyddat område. När effekt av områdesskydd testas med kartruta som kovariabel 

blir resultatet ingen signifikant effekt av områdesskydd på förekomst av varken revlummer eller 

mattlummer (tabell 12). För mattlummer påvisas dock en signifikant positiv effekt av områdesskydd vid 

samma test när jag inkluderar förekomster som noterades utanför undersökningsytan (tabell 13).  

 

Tabell 12. Resultat av likelihood ratio test för effekten av områdesskydd på förekomst av revlummer respektive 

mattlummer. Kartruta användes som kovariabel för att kontrollera för beroendet mellan fragment inom samma 

kartruta. 

Effekt av områdesskydd χ² df p 

Revlummer 3.187 1 0.074 

Mattlummer 3.649 1 0.056 

 

 

Tabell 13. Resultat av likelihood ratio test för effekten av områdesskydd på förekomst av mattlummer. Kartruta 

användes som kovariabel för att kontrollera för beroendet mellan fragment inom samma kartruta. Test utfört på 

dataset med noterad förekomst utanför undersökningsytan inkluderad. 

Effekt av områdesskydd χ² df p 

Mattlummer 5.236 1 0.022 
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Figur 11. Förekomst av revlummer respektive mattlummer i antal skogsfragment med och utan områdesskydd. 

Revlummer noterades utanför undersökningsytan i ytterligare 2 skogsfragment utan områdesskydd. Mattlummer 

noterades utanför undersökningsytan i ytterligare 2 skogsfragment med områdesskydd och 1 utan områdesskydd. 

 

Revlummer och mattlummer förekom i en högre andel av de skyddade skogsfragmenten än de 

oskyddade (figur 11). Min intuitiva tolkning av detta är att områdesskydd kan ha effekt på förekomst av 

båda arter. Den statistiska analysen ovan visade dock att beroenden inom kartruta kan förklara 

förekomst av arterna snarare än områdesskydd (tabell 12). Det finns en skillnad mellan kartrutor som 

skulle kunna förklara den höga förekomsten i skyddade skogsfragment, det vill säga vi har skyddat 

skogsfragment som ligger i kartrutor med hög förekomst av revlummer och mattlummer. Något skyddat 

skogsfragment fanns i 5 av 10 undersökta kartrutor. I en kartruta förekom revlummer i 4 och 

mattlummer i 3 skyddade skogsfragment, i en annan kartruta förekom revlummer i 3 skyddade 

skogsfragment. Ingen art förekom i mer än 1 oskyddat skogsfragment i någon kartruta. Vid inkludering 

av noterad förekomst utanför undersökningsytan återfanns båda arter i 4 skyddade skogsfragment i en 

kartruta, i en annan kartruta återfanns revlummer i 3 och mattlummer i 2 skyddade skogsfragment. I två 

kartrutor återfanns revlummer i 2 oskyddade skogsfragment, medan mattlummer återfanns i 2 

oskyddade skogsfragment i en kartruta. Dessa exempel åskådliggör problemet med beroenden inom 

kartruta. 

 

Även de statistiska resultaten skiljer sig när effekt av områdesskydd testas utan kartruta som 

kovariabel. Utan kovariabel blir resultatet en signifikant positiv effekt av områdesskydd på förekomst av 

både revlummer och mattlummer, eller med andra ord att områdesskydd ökar sannolikheten att återfinna 

arterna. Effekten av områdesskydd blir dubbelt så stor på förekomst av mattlummer i jämförelse med 
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revlummer. (tabell 14) Inkludering av noterad förekomst utanför undersökningsytan ger lika stor effekt 

av områdesskydd på förekomst av båda arter (revlummer or=0.146, mattlummer or=0.150). 

 

Tabell 14. Resultat av Fisher´s exact test för effekten av områdesskydd på förekomst av revlummer 

respektive mattlummer. 

Effekt av områdesskydd or p 

Revlummer 0.094 <0.001 

Mattlummer 0.190 0.022 

 

 

Fråga 4. Har habitatmängd effekt på förekomst av enskilda arter? 

Resultaten visar ingen signifikant effekt av habitatmängd på förekomst av revlummer (tabell 15). Effekt 

av habitatmängd har tyvärr inte kunnat analyseras statistiskt på mattlummer. För revlummer utfördes 

ytterligare ett test gällande interaktion mellan habitatmängd och fragmentering på förekomst av arten. 

Resultaten visar ingen signifikant interaktion mellan habitatmängd och fragmentering på förekomst av 

revlummer. (tabell 16) Interaktion kunde inte analyseras för mattlummer.  

 

Tabell 15. Resultat av logistisk regression för effekten av andel skog i kartrutan på förekomst av revlummer. 

Högre värde på andel skog innebär högre habitatmängd. 

Effekt av andel skog b t rd df p 

Revlummer 0.006 0.131 12.196 8 0.899 

 

 

Tabell 16. Resultat av likelihood ratio test för effekten av interaktion mellan andel skog i kartrutan och 

clumpiness på förekomst av revlummer. Högre värde på andel skog innebär högre habitatmängd och högre värde 

på clumpiness innebär mindre fragmentering. 

Andel skog * Clumpiness ss f df p 

Revlummer 3.762 3.330 1 0.118 

Residualer: ss=6.778, df=6 

 

 

Fråga 5. Har fragmentering effekt på förekomst av enskilda arter? 

Resultaten visar ingen signifikant effekt av fragmentering på förekomst av varken revlummer eller 

mattlummer (tabell 17 och 18). Det bör upprepas från fråga 4 att ingen signifikant interaktion påvisades 

mellan habitatmängd och fragmentering på förekomst av revlummer (tabell 16), samt att interaktion inte 

kunde analyseras för mattlummer.  
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Tabell 17. Resultat av logistisk regression för effekten av clumpiness i kartruta på förekomst av revlummer. 

Högre värde på clumpiness innebär mindre fragmentering. 

Effekt av clumpiness b t rd df p 

Revlummer -5.629 -0.217 12.157 8 0.833 

 

 

Tabell 18. Resultat av logistisk regression för effekten av clumpiness i kartruta på förekomst av mattlummer. 

Högre värde på clumpiness innebär mindre fragmentering. 

Effekt av clumpiness b z rd df p 

Mattlummer -30.21 -0.834 9.088 8 0.404 

 

 

Fråga 6. Finns det fragmenteringströskel och utdöendetröskel för förekomst av enskilda 

arter?  

Resultaten på kartrutenivå visar ingen signifikant effekt av habitatmängd eller fragmentering på 

förekomst av varken revlummer eller mattlummer (tabell 15-18). Detta tyder på att ingen 

fragmenteringströskel eller utdöendetröskel finns för dessa arter. Mekanismer för utdöendetröskel i 

landskapet har dock hittats på fragmentnivå. Resultaten visar positiv effekt av habitatstorlek på 

förekomst av revlummer och mattlummer (tabell 9) och i de 7 minsta skogsfragmenten med storlekar 

mellan 1,5-4 hektar återfanns ej dessa arter (tabell 4, figur 9). Resultaten visar positiv effekt av 

konnektivitet på förekomst av mattlummer (tabell 10) och i de 14 skogsfragmenten med lägst 

konnektivitet (proximity: 27-2932) återfanns ej mattlummer (tabell 5, figur 10). Detta tyder möjligen på 

att i landskap med skogsfragment med mycket låg storlek och mycket låg konnektivitet kan en 

utdöendetröskel finnas för dessa arter. 

 

Diskussion 
Att min studie visar att habitatstorlek har positiv effekt på förekomst av både revlummer och 

mattlummer (tabell 9) stämmer överens med Lehtilä et. al (opublicerad) som visat positiv effekt av 

habitatmängd för samma arter i samma geografiska område (Södermanland). Observera att 

habitatstorlek och habitatmängd är liknande mått fast på fragmentnivå respektive landskapsnivå. Att 

mattlummer trivs vid skogskanter kan vara en förklaring till att den positiva effekten av habitatstorlek är 

hälften så stor för denna art i jämförelse med revlummer (revlummer b=1.502, mattlummer b=0.821). 

Detta stämmer också överens med Lehtilä et al. som visat att låg fragmentering påverkar förekomst av 

mattlummer negativt vid hög habitatmängd. Mina tester för habitatmängd och fragmentering i kartruta 

visar ingen effekt på förekomst (tabell 15-18), medan Lehtilä et al. visat positiv effekt av habitatmängd 

på förekomst av både revlummer och mattlummer och negativ effekt av fragmentering för revlummer. 

Det kan påpekas att deras studie har 1707 replikat kartrutor i Södermanland medan mina tester på 

kartrutenivå har 10 replikat. Även gällande fragmentering respektive konnektivitet har denna studie och 

Lehtilä et al. olika resultat, vilket är intressant eftersom konnektivitet och fragmentering är liknande 

mått fast på olika nivå. Deras studie visade att fragmentering har en signifikant negativ effekt på 

förekomst av revlummer, men ej signifikant effekt på förekomst av mattlummer. Min studie visar att 
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konnektivitet har en signifikant positiv effekt på förekomst av mattlummer, men ej signifikant effekt på 

förekomst av revlummer (tabell 10). Tidigare studier på fragmentnivå har visat att växtarter som 

reproducerar sig vegetativt är känsliga för både habitatstorlek och konnektivitet (Collins et al. 2009; 

Dupré & Ehrlén 2002). I de enda tidigare studier jag hittat om effekter av habitatstorlek och 

konnektivitet på förekomst av revlummer och mattlummer återfanns arterna enbart i ett stort 

skogsfragment vardera (Dzwonko & Loster 1989; Bergeron & Pellerin 2014), att dra slutsatser utifrån 

förekomst i ett enda skogsfragment känns något otillräckligt. I denna studie förekom arterna i 10 

respektive 13 av 61 undersökta skogsfragment. Fragmentstorlek är ej det samma som habitatstorlek om 

alla typer av skog ej är artens habitat och det saknas korridorer emellan dess habitat inom ett 

skogsfragment. Att min studie ändå visar effekt av habitatstorlek för båda arter tyder på att 

fragmentstorlek är ett tillräckligt bra mått på habitatstorlek för revlummer och mattlummer. Den 

signifikanta effekten av konnektivitet på förekomst av mattlummer var b=<0.001, ett konnektivitetsmått 

som gett högre effektstyrka hade varit bättre. 

 

Det fanns ingen skillnad i habitatstorlek och konnektivitet mellan skogsfragment definierade som 

skyddat område respektive ej skyddat område (tabell 11), detta är positivt då en sådan skillnad skulle 

kunna påverka testresultaten för enskild förklaringsvariabel. Att det fanns en korrelation mellan 

habitatstorlek och konnektivitet (tabell 6) var inte förvånande. Större skogsfragment har generellt längre 

skogskant vilket borde öka chansen att skogskanten någonstans ligger nära andra skogsfragment. Det är 

även positivt för studiens tillförlitlighet att båda arter förekom i många kartrutor (revlummer 7/10, 

mattlummer 8/10), det vill säga i skogsfragment utan beroendeförhållande. Att en art varken 

detekterades i undersökningsytan eller noterades utanför undersökningsytan i ett skogsfragment kan 

tyda på att arten inte förekommer där, men det kan också tyda på att arten förekommer men i lägre 

utsträckning i detta fragment. Ett större antal transekter per fragment hade naturligtvis ökat chansen att 

detektera eventuell förekomst av arterna och därmed gett tillförlitligare data. Kartruta användes för att 

kontrollera för beroendet mellan fragment inom samma kartruta, ett alternativ hade varit att använda 

longitud-latitud istället för kartruta. 

 

Från början var det inte tänkt att studera effekter av områdesskydd på förekomst, men vid 

insamlingen av data föreföll mig denna variabel som relevant att ta med. Av de 10 undersökta 

kartrutorna fanns skyddade områden i 5. Med tanke på den relativt höga andelen skyddade 

skogsfragment med förekomst av revlummer respektive mattlummer (figur 11) är det möjligt att 

signifikant effekt på förekomst skulle fås om jag undersökt skyddade områden i fler kartrutor. Att det 

oftare fanns förekomst i flera skyddade skogsfragment inom en kartruta kan kopplas till teorin om att 

närbelägna grannfragment av hög kvalitet har högre sannolikhet för förekomst (Branch & Schooley 

2007). Således skulle områdesskydd innebära en högre habitatkvalitet för revlummer och mattlummer. 

Då växtarter som förökar sig vegetativt är mer känsliga för störningar (Callaghan et al. 1992) borde även 

dessa två arter vara känsliga för skogsavverkning. Några tidigare studier har också visat att revlummer 

och mattlummer förekommer i urskog eller åtminstone i sena successionsfaser snarare än i tidiga 

successionsfaser efter skogsavverkning (Hansen et al. 1973; Burton et al. 2009; Hamilton & Yearsley 

1988; Roberts & Zhu 2002; Bogdanowicz & Śliwińska-Wyrzychowska 2008). 

 

Resultaten stödjer i huvudsak ej teorin om existens av fragmenteringströskel och utdöendetröskel i 

landskapet (Metzger & Villard 2014), då jag ej funnit signifikanta effekter av habitatmängd och 
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fragmentering och följdaktligen ingen fragmenteringströskel eller utdöendetröskel (tabell 15-18). Detta 

resultat skiljer sig från Lehtilä et al. (opublicerad) då diagrammen från deras studie (figur 1) indikerar att 

det kan finnas utdöendetröskel för både revlummer och mattlummer samt fragmenteringströskel för 

revlummer. Att revlummer och mattlummer är långlivade, förökar sig vegetativt (Eriksson 1996) och 

kan överleva i små populationer (Soltis & Soltis 1988) talar emot existensen av utdöendetröskel för 

dessa arter. Jag har dock funnit mekanismer för utdöendetröskel på fragmentnivå, då resultaten visade 

positiv effekt av habitatstorlek för revlummer respektive mattlummer och fragmenten med lägst storlek 

saknade förekomst av båda arter (tabell 4, figur 9) samt positiv effekt av konnektivitet för mattlummer 

och fragmenten med lägst konnektivitet saknade förekomst av mattlummer (tabell 5, figur 10). Detta 

tyder möjligen på att i landskap med skogsfragment med mycket låg storlek och mycket låg 

konnektivitet kan en utdöendetröskel finnas för dessa arter. På fragmentnivå tyder denna avsaknad av 

förekomst på en alltför låg habitatstorlek eller alltför låg konnektivitet för arternas överlevnad i 

habitatfragmentet (Hanski 2001). Det minsta skogsfragment där revlummer förekom och mattlummer 

noterades utanför undersökningsytan var ett fragment på 5,5 ha skyddat område. Sedan var det långt till 

det näst minsta fragmentet med förekomst av revlummer: 101,5 ha ej skyddat område (noterades utanför 

undersökningsytan) och mattlummer: 46 ha skyddat område. Det fragment med förekomst av 

mattlummer och lägst konnektivitet hade proximity 4050 och det näst lägsta hade proximity 13323. Det 

kan vara så att dessa populationer i skogsfragment med liten storlek eller låg konnektivitet har en 

utdöendeskuld (Hanski 2001).  

 

De 10 största av de 61 undersökta skogsfragmenten har en storlek på 414 - 1954,5 hektar (tabell 4). 

Jag anser att studien skulle stärkts av att undersöka ytterligare minst 10 skogfragment inom detta breda 

intervall för att motverka underrepresentation av större fragment av olika storlek i datasetet. Problemet 

har dock kunnat hanteras genom log-transformering av habitatstorlek vid statistisk analys. Det var svårt 

att hitta kartrutor med fler stora än små skogsfragment, att höja minimistorleken på skogsfragment hade 

således också kunnat bidra till en bättre representation. Även variationen i fragmentering hos undersökta 

kartrutor kunde med fördel ha varit större (tabell 8). Andra variabler än de undersökta kan naturligtvis 

också påverka förekomsten av revlummer och mattlummer. Några variabler som kan vara relevanta är 

tid sedan habitatförlust och fragmentering, typ av skog och omgivning, plockning, betning, interaktioner 

med andra arter, föroreningar, habitatkvalitetströskel och klimatförändringar. 

 

Slutsats 
Studien visar att habitatstorlek har en signifikant positiv effekt på förekomst av revlummer och 

mattlummer samt att konnektivitet har en signifikant positiv effekt på förekomst av mattlummer. 

Områdesskydd, habitatmängd och fragmentering har ingen påvisad effekt på förekomst av dessa arter 

och ingen fragmenteringströskel eller utdöendetröskel har hittats. Dessa resultat indikerar att ett 

bevarande av skogsfragment med stor storlek och hög konnektivitet är viktigt för dessa arters fortsatta 

livskraft.   
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